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Tóth Imre „Szerettem képviselő lenni, mert 
roppant érdekes volt” 
politikai pályarajz és emlékezéskritikai 
vázlat

Simon Elemér, Sopron és Sopron vármegye volt főispánja, a Magyar Vöröskereszt Egylet 
elnöke naplójának 1939. augusztus 25-i (!) bekezdésében a következők miatt bánkódik: 
„(…) Vacsora után a svéd külügyminiszter helyettes félrehívott és megmondta, hogy bár na-
gyon örülnének, ha maradnánk, de kötelességének tartja velünk közölni, hogy kitört Németor-
szág és Lengyelország között a háború. Közölte azt is, hogy ezek után egy nagy európai […] 
elkerülhetetlen. Le voltunk sújtva, hisz még pár napot ott szándékoztunk volna tölteni.”1

Abban a viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a két háború korából két, 
egymáshoz sok szállal kapcsolódó Sopron megyei politikai szereplő visszaemlékezését 
ismerhetjük. Az egyik Simon Elemér főispáné, a másik Östör József nemzetgyűlési kép-
viselőé. A két szöveg mégis eltérő historikus részletek rekonstruálására alkalmas. 

Simon Elemér naplóinak szövegezése és tartalma eltér el a koncepcionális memoár–
irodalmi művek nyelvtanától és szerkesztési szabályaitól. Simon egyrészt nem elbeszélés-
szerűen, nem is az utókor számára tudatosan megszerkesztett diszkurzív fejtegetésként 
írta naplószövegeit, másrészt sokkal kisebb figyelmet szentelt a korszak politikai históri-
ájának. Ez is magyarázza, hogy a sokszor lehangolóan belterjes bejegyzések tanulmányo-
zásakor nem az ún. történelmi valóság, hanem annak tükröztetése érdekelhet bennünket. 
Az idézett részlettel is így állunk. Első látásra egy emlékszigetként megmaradt epizódról, 
aztán a világháború kezdetének rosszul rögzült időpontjáról, illetve a naplóíró által át-
fogni képes szellemi látóhatárról informál bennünket, ám valójában a személyes sors és a 
történelem egy sajátos nézőpontú metszetét tükrözi. A visszaemlékezés megbízhatósága 
ez esetben nem a történeti tényeknek való megfelelés hitelességét jelenti, hanem annak 
hiteles elbeszélését, hogyan érzékelte a napló írója a történelmi teret és időt, amelyben élt. 
Az interpretáció olyan embertől származik, aki kora társadalmi-politikai elitjének megle-
het tipikus képviselője volt, ám saját és közvetlen környezete problémáin magas társadal-
mi pozíciója ellenére alig tudott túllépni.

Simon nem a kontinuus emlékezés irányából közelít az eseményekhez, hanem emlé-
keket ír, nem megélt tudást, hanem átélt élményanyagot rögzít a naplófolyamában. Nem 
úgy az elbeszélés vágyától fűtött Östör József, akinek Közpályám című munkájából az 
egykori nemzetgyűlési képviselő, illetve képviselőházi tag politikai életpályájának ma-
gánéleti betoldásokkal színesített, összefüggő elbeszélése bomlik ki, és amelyből a két 

1   Az idézetet és naplóról részletesen ld.: Tóth Imre: „Megkaphattam volna a beígért kegyelmes címet 
is.” Életforma, reprezentáció és presztízs Simon Elemér naplóiban a két háború között. Soproni Szemle 
65. (2011), 241–259. Simon Elemérről ld: Tóth Imre: Simon Elemér Sopron megyei főispán életújta és 
munkássága. Poltikai életrajz. Arrabona 40. (2002), 335–352.
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háború korának történelme kap egyéni árnyalatot. A politikai háttérjátszmák, alkuk nem 
egyszer Mikszáth tollára való részletei érdekes és értékes forrásként szolgálnak a törté-
nész és az érdeklődő olvasó számára egyaránt.

Östör pályája tipikus politikusi életút, amely jó egy évtizedig tartott, és ritkán keltett 
országos érdeklődést, főleg végzettségének és személyes érdeklődésének megfelelő szak-
kérdésekben nyilvánult meg. A politikai térben viszonylag kevesen vannak az első sorban 
és a rivaldafényben, annál többen a második és harmadik vonalban. Östör a második vo-
nal jeles képviselője volt (noha kedvezőbb csillagállás esetén akár miniszteriális pozíci-
óba is juthatott volna), szerepe elsősorban helyi érdekű, bizonyos alkalmakkor azonban 
országos jelentőségű volt. A teljesítmény itt nem elvitatható. Színvonalasan és sikeresen 
képviselt ügyeinek sorában meg kell említenünk a Balaton természeti értékeinek védel-
mével, illetve a magyar kultúra ápolásával, valamint jogi szakkérdésekkel kapcsolatos 
képviselői felszólalásait, illetve kezdeményezéseit. 

Simon Elemér. Lobenwein Harald fotója (Soproni Múzeum, ltsz.: Ht.2006.6.1) 
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Pályáját követve nem láthatunk tőle radikális pálfordulásokat, kisebb korrekciókat, 
kompromisszum-kötéseket (bár ezeket cáfolni igyekszik) azonban igen.  Kialakult né-
zeteihez alapjaiban következetes maradt élete végéig, szemléletében követte a politikai 
példaképek, Tisza István, majd Bethlen István világ- és társadalomképét. Nem elméleti, 
hanem — mint visszaemlékezéséből kiderül — praktikus megfontolásból utasította vissza 
például a titkos választójogban megtestesülő demokratikus szabadságjogok bevezetését. 
Az egyenlő és titkos választójoggal létrehozott 1920-as nemzetgyűlés működését 
rossznak, színvonaltalannak tartotta, és támogatta a miniszterelnöknek a korlátozott 
demokrácia bevezetésére (pl. a titkos szavazás eltörlésére) vonatkozó törekvéseit. A 
szabadságjogok radikális kiterjesztéséért szorítóba lépő liberális és szociáldemokrata 
irányzatokkal szemben vallásos meggyződése okán is egyértelmően elutasító volt. Nem 
mondott azonban határozott nemet a tömegek felé egészen más megfontolásból „nyitó”, 
jobboldali radikalizmusra. A szövegből első olvasatra az derül ki, hogy kezdetben nem 
zárta ki a Gömbös Gyula által képviselt irányzat, azaz egy erős, vezérelvű kormányzati 
rendszer létrehozását. 

A visszaemlékezésben olvasható néhány megjegyzésből arra is következtethetünk, 
hogy a korszakban virulenssé váló fajvédelem szintén nem állt távol tőle. Magyar 
fajvédemmel kapcsolatos felfogásáról az 1941-ben megjelent, Széchenyi magyar 
fajvédelme című munkája alapján pontosabb véleményt alkothatunk. A műben azokat 
a nézeteket cáfolja, amelyek Széchenyit az akkori (értsd: 1940-es évekbeli) értelemben 
vett fajvédő politikusként tartották számon. Vitába szállt Méhely Lajossal, a biológiai 
fajvédelem egyik hazai képviselőjével, egyszersmind definitív módon el is határolódott 
a fajbiológiai nézetektől, Széchenyi „fajvédelmének” esszenciáját a „közértelmesség” 
emelésének programjában láttatta. A gróf nyomán a „fajnemesítés” érdekében a „fajok 
keveredését” is megengedhetőnek, sőt jónak tartotta. Szintén Széchenyire hivatkoz-
va azonban a zsidó emancipációval szemben foglalt állást. Östör a magyar keresztény 
középréteg gazdasági és kulturális érdekeit igyekezett védelmezni, anélkül azonban, hogy 
a disszimilációs gondolatok kifejtésén kívül a zsidóság korlátozásáról szót ejtett volna. 
Historikus érdeklődésének középpontjában a 19. század állt. Gróf Széchenyi István volt 
az általa legkedveltebb magyar történelmi személyiség, Kossuthért nem rajongott, az 
1848-as törvények kivívásában pedig az országgyűlésnek és nem a pesti radikálisoknak 
tulajdonított döntő szerepet. 

A következőkben két kérdésre keresem a választ: mi késztette arra Östört, hogy po-
litikai emlékeit papírra vesse, illetve mi indította el és tartotta őt politikai pályáján? Az 
első kérdéssel kapcsolatban legjobb, ha neki magának adjuk át a szót: meg akartam írni 
Közpályámat két okból. Az egyik, hogy ennek a keretébe beleilleszthessem az általam annyira 
szeretett szülővármegyémnek azon fontosabb közéleti eseményeit, amelyek személyemmel és 
korommal kapcsolatban voltak. Ugyanebből az okból adtam ki például Nemzeti Ellenállás 
Sopron vármegyében c. munkámat is, amely az 1905-1906. éveknek vármegyénkre vonatkozó 
politikai eseményeivel foglalkozik. A másik célom volt, hogy utódaim — az én személyemen 
és az én szavamon át hitelesen értesüljenek, lássanak és — okuljanak. Tudják meg először 
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is, hogy a közszereplés rettentő testi és lelki erőfogyasztás. Ne csak azok vállalkozzanak erre, 
akikben él az idevonatkozó nagy elhatározás; de legyenek tisztában azzal is, hogy sose számít-
hatnak hálára és hogy mindenféle csapásra készen kell lenniök.”

A pályarajz célja tehát a múltbeli események szándékolt rögzítése az utókor számára, 
fő konfiguráló eleme — nem egyedülálló módon — az emlékező politikai pályafutásának 
utólagos igazolása. Ebből adódik, hogy az írásmű bizonyos szakaszai ellentmondásokat 
tartalmaznak, a századfordulóra visszatekintő fejezet az azt követőkhöz képest inkohe-
rens. Ezen a ponton felvetődik a kérdés, hogy vajon a Simon–féle napló, vagy az Östör–
féle memoár tükrözi-e jobban a múltat? Véleményünk szerint mindkettő. Giovanni Levi 
olasz történész szerint a történelemtudomány képviselői „olyan modellekre vetik rá magu-
kat, amelyek rendezett kronológiát, nem változó és koherens személyiséget, ellentmondásoktól 
mentes cselekedeteket és bizony talankodás nélküli döntéseket kapcsolnak össze.”2 Ez azonban 

2   Levi, Giovanni: Az életrajz hasznáról. Korall 2. 2000. 82.

Östör József, Diebold Károly fotója, 1941 (Soproni Múzeum, fotógyűjtemény, ltsz.: 15581)
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hamis eredményre vezet, mivel az egyéniség összetett, ellentmondásos és az életpálya 
(csakúgy mint a személyiség) nem lineáris fejlődési út eredményeképpen alakul olyanná, 
amilyen. 

Az elbeszélés utóidejűsége miatt Östör számtalan megjegyzése természetesen nem 
a kortársé, hanem a történéseket megélt, így avatottá vált szemtanúé. Ez kételyeket kelt 
abban a tekintetben, hogy a leírtak valóban úgy történtek-e, ahogy Östör interpretálja. 
Joggal mond kritikát ugyanakkor a helyi és az országos politikai osztály berkeiben zajlott 
machinációkról. Kommentárjai különösen a vele azonos vagy alacsonyabb státuszú po-
litikustársaival kapcsolatban polemizálóak. Szövegeiben leggyakrabban Simon Elemért 
kiritzálja. Különösképpen szarkasztikus megjegyzésekkel illeti barátja „bámulatos alkal-
mazkodóképességét”. Mindeközben önmaga életstratégiáját a Dante által megteremtett 
tetraéder–hasonlattal állítja párhuzamba. Ebben a szabályos test fő tulajdonsága, hogy 
bárhogy esik is a földre, csúcsa mindig felfele mutat (ch’io mi senta Ben tetragono ai colpi 
di ventura). Ez egyszerre lehet az egymást követő csapások utáni talpraállás, és a politikai 
érvényesülés során nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességnek a metaforája is.

Augustinus Aurelius az idő létével és tapasztalásával foglalkozó bölcselkedésének 
sokszor, sokféle összefüggésben idézett gondolata: „az emlékezet a múlt jelene”, több for-
maváltozatában3 is kísérője az emlékezet, történelem és narráció viszonyával foglalkozó 
munkáknak. Paul Ricoeur „Emlékezet – Felejtés – Történelem” című esszéjében azzal 
gazdagítja a gondolatbokrot, hogy a történelmi tudat egyik elemét alkotó emlékezet, funk-
ciója szerint konstituálja a múlt értelmét, a történelem ugyanakkor kritikai dimenziót 
vezet be a múlttal való érintkezésbe.4 A múlt létrehozása Östör textusainak is magától 
értetődő eleme. Az írás pillanatában vallott politikai meggyőződés múltképét ő is meg-
teremti. Példaként említhetjük egy olyan időszak eseményeinek kiigazítását, melynek a 
memoár szerkesztésekor is jól dokumentálható nyomai maradtak. Ez nem más, mint a 
szerző „liberális elhajlása”5 a századforduló táján. 

Amint azonban a többi visszaemlékezés, a Közpályám című munka sem a memoár-
író magányosságában, hanem az emlékezőt körülvevő társadalmi és politikai környezet-
ben született. Esetünkben azonban a szövegnyelvezet nem tükrözi a rögzítés idejét. Az 
írás elkészültekor6 a világ már túl volt Ausztria és Németország erőszakos egyesítésén, 
ami Magyarországot és a nyugati határterületet, Östör szűkebb hazáját és választókerüle-
tét súlyosan érintette. Ennek ellenére a soproni kérdés tárgyalásakor nem aktualizál, nem 
állít párhuzamokat, nem keres történelmi érveket a térséget fenyegető, és a közvélemény, 
valamint a politikai véleményformálók egy részét komolyan foglalkoztató (pángermán-

3   V.ö.: „Emlékezésünk: jelen a múltról.” Ill.  „Minden itt van, amire emlékezem, akár magam tapasztaltam, 
akár elhittem valakinek.”
4   Ricour, Paul: Emlékezet – Felejtés – Történelem. In: Történelemelmélet I. Szerk. Gyurgyák János – Kisantal 
Tamás. Budapest, 2006. 110.
5   Östör saját megfogalmazása.
6   A szöveg egyik részében 1937 szeptemberét jelöli meg a rögzítés dátumaként, az elkészült mű előszavát 
azonban 1941. január 15-i dátummal látta el.
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nak nevezett) veszély elhárítására. Az 1930-as és 1940-es évek (bel)politikai változásaira 
egyetlen módon reagál, amikor a következőket írja: A parancsuralmi rendszer még nálunk 
is, ahol legalább is így–úgy az alkotmányosság a nagy vonalakban fenn van tartva, ráüti a 
bélyegét a képviselők közéletére is. Már Gömbös alatt lehetett ezt észlelni, tűrte ezt az egy-
kedvű Darányi és szította a járatlan Imrédy. Elviseli, mint adott helyzetet Teleki professzor 
úr is. Mert igaz, hogy van nálunk még van Képviselőház, amelyet bár kissé kicirkamlózottan 
még mindig a „nép” választ, még pedig tavaly óta titkos választás útján, de őszintén mondva 
a Képviselőház ma már inkább csak keret, forma. Népképviselet az, amikor a Ház üléseinek 
száma egyre fogy; a pártok ülésein felszólalások alig hangzanak el; a sajtó alig írhat veszély 
nélkül, ha őszinte akar lenni; amikor a gyülekezési szabadság szinte a semmire zsugorodott, 
s amikor mindez ránehezedik a képviselőkön, sajtómunkásokon, közéleti embereken kívül az 
egész országra Ránehezedik annyira, hogy az ember néha megdöbben, ha véleményt hall oly 
kérdésekről, amelyek azelőtt szinte megdönthetetleneknek és legtermészetesebbek voltak min-
denki előtt. Az emberekből kiveszett a függetlenség , az önállóság, a szabad szókimondás iránti 
érzék és olyan emberek, aki – mint magam is – ebben nőttünk fel, politikai tanítómestereink, 
klasszikusaink azok voltak, akik a parlamentarizmust, a sajtószabadságot, az önállóságot, a 
bátor kiállást, a férfias véleménynyilvánítást tartották a milliók szeme elé, mint követendő pél-
dákat, – ma hűvösen hagyják az embereket a közönséget és az országot. Ilyen levegőben legyen 
kedve olyan embernek újra közszerepet vállalni, akinek ideálja egy Széchenyi és egy Tisza Ist-
ván?”7 A baj csupán az, hogy ezeket az ideálokat elsiratva, és a jogos kritikai kételyek meg-
fogalmazásával egyidejűleg saját képviselői időszakának parlamenti működését emeli a 
valóságosnál nagyobb magaslatra. Arról nem szólva, hogy visszavonulását és kesernyés 
szájízét nem a belpolitikai helyzet fentebb többé-kevésbé hitelesen leírt állapotváltozása, 
hanem az 1937-ben zajlott megyei felsőházi póttagválasztás kudarca, illetve a választás 
körüli ármánykodások okozták.8 

A memoár szövegéből inkább az derül ki, hogy nem a politizálás tartalmi elemei 
(a programok, célok, és elvek) álltak érdeklődésének középpontjában. Jellemző példá-
ul, hogy nem töprengett el azon, milyen mélyebb okok álltak a Gömbös és Bethlen kö-
zötti konfliktus hátterében. A példákat sorolhatnánk. Kétségtelen műveltsége ellenére 
Östörből hiányzott az az igény, hogy a problémákat az intrikák nézőpontján kívülről, a 
struktúrák irányából szemlélje, és mélyebb politikai magyarázatokkal szolgáljon. 

Hasonló a helyzet a történelmi események felidézésével kapcsolatosan is. Ezek hát-
terében sem keres összefüggéseket, inkább a felszín jelenségeit rögzíti. 1919 augusztusa 
után rögtön az 1921. decemberi, Sopronnak és környékének Magyarországon maradását 
eredményező népszavazást elemzi, és csupán néhány sorban szól Magyarország megcson-
kításáról, Trianont pedig éppen hogy csak megemlíti. Utóbbinak a magyar társadalom és 

7   Östör József: Közpályám. Politikusi életút a két háború korából. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt 
írta és jegyzetekkel ellátta: Tóth Imre. Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Győr-Sopron, 
2010. 122–123.
8   A biztos befutónak tartott Östör a választáson 45 szavazattal csak a második helyre szorult a petőházi 
cukorgyár igazgatója, Bársony Kálmán mögött, aki 73 szavazatott szerzett. 
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politikai garnitúra gondolkodására gyakorolt sokkoló hatását nem szükséges részletez-
nünk. Östör azonban 20 év távolából egyetlen mondattal emlékezik meg az eseményről a 
soproni népszavazás apropóján anélkül, hogy az ok-okozati jelenségeket vizsgálná, az oda 
vezető úton vagy a következményeken elgondolkodna. Nyilvánvaló, hogy kortársaihoz 
hasonlóan ő sem vonhatta ki magát a nemzeti sorskérdések hatásai alól. A politika iránti 
elmélyült érdeklődés azonban aligha jellemezte. Akkor is kénytelenek vagyunk ezt mon-
dani, ha bizonyos szakkérdéseknek nagyon is színvonalas előadója volt a parlamentben, 
sőt, a kultusztárca költségvetési vitáiban edződött Östört — a fentebb említett törvény-
javaslata miatt — az első „zöld” képviselők egyikeként is emlékezhetünk rá.

Írásművének forrásértéke mindezek ellenére sem kérdőjelezhető meg, hiszen az 
meglehetősen élénk színekkel fest képet a korszak szereplőinek gondolkodásmódjáról, 
mentalitásáról, a politika világában rögzült attitűdökről. Ezek mellett kétségtelenül érde-
kes részleteket tudhatunk meg belőle az 1920-as 1930-as évek pártéletéről, a pártvacso-
rákról és a társasági életről, és ugyancsak érzékletesen tudósít a parlament folyosóiról, 
valamint a megyei törvényhatóságokban és hivatalokban szüntelen folyt belső harcokról 
is. Igen árulkodó, ahogy azt ismerteti, hogyan emelte rá miniszterelnök nagy feltűnést 
keltve az egyik pártvacsorán a poharát. Hasonló jelentőségű problémaként tárgyalja an-
nak a kérdését, hogy kinél szállt meg Gömbös soproni útja alkalmával. Mindezek termé-
szetesen fontos politikai jelzések voltak egy – a pártvezetés jelölésétől függő – politikus 
számára, az ország szempontjából azonban igen-igen szerény súlyúnak számítottak. A 
memoár azt a benyomást kelti az olvasóban, hogy Östör (és ebben nem állt egyedül) a 
pályája során számos mérget nyelt, ami miatt szerepének a valóságosnál talán tekintélye-
sebb magaslatot ácsolva, időnként fölényeskedő, néhol nagyon is epés megjegyzéseket 
diktált gépbe.

A fenti olvasói érzület nyomán eltöprenghetünk azon, vajon mi sarkallta Östört a 
politika világában való részvételre? Bevallása szerint nem az anyagiak. Ellenkezőleg: a 
szövegben többször utal rá, hogy a megbízólevél vállalásához mennyire fontosnak tar-
totta az egzisztenciális függetlenséget. Addig amíg anyagi helyzete nem vált rendezetté, 
nem akart politikai pályára lépni. Más okot kell tehát keresnünk, amit egészen máshol is 
találunk: életének traumatikus pontját egy magánéleti csapás, Antal fiának betegsége és 
elvesztése jelentette. Östör Antal 1922. augusztus 27-én halt meg. Ezt követően vetette 
bele magát Östör a munkába, hogy amint írja a „politikai narkózis“ segítségével küzdje le 
a rá nehezült keserűséget. A tragikus esemény azonban több mint két hónappal a válasz-
tások és első nemzetgyűlési mandátumának megszerzése után történt. A döntés, hogy 
Östör beszáll az országos politikába, már jóval előbb megszületett. A megyei közéletbe 
ráadásul már 1901-ben bekapcsolódott. Érdemes tehát további motívumok után kutat-
ni. Már a századforduló időszakáról szóló fejtegetései sejtetik, hogy kardinális szempont 
volt számára a politikai kapcsolati hálóba való beleszövődés. Láthatjuk miként segítette 
előrejutását lépésről lépésre korán kialakult, bokrosodó személyes kapcsolatrendszere, 
beleértve ebbe családi kapcsolatait is. A szövegből minduntalan szemünkbe ötlik a tekin-
tély iránt érzett tisztelete is, mely a korszak vezető politikusainak holdudvarába vonzotta. 
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Nem szabad elhanyagolni azt sem, ami ott tartotta: a megszerzett mandátum és rang meg-
szűnésével járó státusvesztés. A narkotikum hatóanyagait tehát a politikai kapcsolatok, a 
pozícióval járó, és a zsirai birtok igazgatásához képest csillámló és izgalomteli politikai 
életben való megmutatkozás adták, amihez egyes szakpolitikai kérdések iránt elkötele-
zett érdeklődés és több, írásunkban nem említett magánéleti sorscsapás is hozzájárult. 

Östör nemzetgyűlési tagsága 1935-ig tartott. Az év elejére Gömbös és a még min-
dig — a miniszterelnökségről lassan négy éve leköszönt — Bethlen István oldalán álló 
törvényhozás közöti ellentétek egyre nyíltabbá váltak. A kormányfő a képviselőház fel-
oszlatását fontolgatva mind hevesebb konfliktusba került a továbbra is jelentős informá-
lis hatalom birtokában lévő Bethlen Istvánnal. Miután 1935. március 4-én lemondott, 
Gömbös még aznap megalakította új kormányát, puccsszerűen kikényszerítette a kor-
mányzótól az alsóház feloszlatását. A célja az volt, hogy jelentős elmozdulást érjen el a 
Ház kormánypárti összetételében, ami által megerősítve látta addig végrehajtott, illetve 
azután tervezett reformintézkedéseit. Természetes, hogy Östör színesen eleveníti meg 
a történetet, miközben többször megismétli, hogy „nem volt kedve” fellépni a választá-
sokon. A tények könyörtelen ereje azonban ellentmondásba szorítja a szerzőt, aki némi 
logikai bukfenc után maga is kénytelen elismerni a valóságot: a miniszterelnök (az Or-
szágos Frontharcos Szövetséggel kötött alkujára hivatkozva) tulajdonképpen megvétózta 
a jelölését.9

Amikor az új, gömbösi képviselői garnitúrából kiszorulva távoznia kellett az orszá-
gos politikából, Östör József ezekkel a szavakkal búcsúzott: „Így fejeződött be képviselői pá-
lyám, amelyből 13 esztendő elég is volt, és amelyről azt hittem, hogy könnyen fogom otthagyni, 
de nem úgy történt. Igyekeztem ugyan (...) a közélet iránti vonzódásomat másutt kipótolni, de 
ez csak részben sikerült, végül is kiderült, hogy 13 esztendő politikai táplálékához nagyon is 
hozzászoktam már. Szerettem képviselő lenni, mert roppant érdekes volt, s mert dolgozhattam 
a közügyekért.” (Kiemelés – T.I.)10 Összevetve kortársainak és utódainak némelyikével, ez 
nem is olyan rossz mérleg.

9   Östör i.m. 108. 
10   U.o. 109. 


