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A történelem alakulásában kétségtelenül meghatározó szerepet töltenek be a politikai elit 
tagjai, akik az általuk irányított államok sorsát érintő döntések meghozataláért felelősek. 
Bár a diplomáciai szerepvállalás során ezek a személyiségek elsősorban az adott ország 
érdekeit igyekeznek figyelembe venni, nyilvánvalóan olyan tényezők is befolyásolják az 
elhatározásaikat, mint saját jellemvonásaik, értékrendjük, politikai nézeteik. Talán ez a 
magyarázata annak a napjainkban egyre növekvő  érdeklődésnek, amely a történelmet ki-
sebb-nagyobb mértékben formáló politikusok életét övezi.  A Kronosz Kiadó és a Magyar 
Történelmi Társulat közös vállalkozása, a Sziluett – Korszerű történelmi életrajzok elneve-
zésű sorozat kiötlői felismerték ezt az igényt, és sorra jelentetik meg a magyar történelem 
legkiemelkedőbb alakjainak politikai életpályáját bemutató monográfiákat. 

E sorozat köteteként jelent meg nemrégiben Kánya Kálmán (1869–1945) életrajza 
is, aki 1933 és 1938 között Magyarország külügyminisztere volt, de diplomáciai pályafu-
tása sokkal korábban kezdődött. A mű szerzője, Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója 
és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara Nemzetközi és Regi-
onális Gazdaságtudományi Intézetének docense, aki több éve foglalkozik Kánya Kálmán 
életpályájával, és egyúttal a 19–20. századi külügyi szolgálat útvesztőiben is járatos.

A két világháború közötti időszak vezető politikusainak többsége az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia berkeiben nevelkedett, és itt sajátította el a diplomáciai tevékenység 
alapjait. Közéjük tartozott Kánya Kálmán is, aki 1869. november 9-én született Sopron-
ban, polgári családban. Apja, Kánya József 1898-ban nemesi címet kapott ugyan, de ez 
– amint Tóth Imre rámutat – nem tette a családot az arisztokrácia tagjává. Ennek ellenére 
Kánya „magatartása, megjelenése (…) talán megengedi, hogy az említettek ellenére is polgári 
arisztokratának nevezzük.” (8. o.) – írja az előszóban (7–14. o.) a szerző, aki ugyanitt kivá-
lóan összefoglalja az 1867-es kiegyezéstől a II. világháború végéig (1945) tartó időszak 
európai nemzetközi viszonyainak legfontosabb fordulópontjait.

Tóth Imre könyvének legnagyobb érdeme, hogy – amellett, hogy a politikai életrajz 
írásának szabályaihoz hűen végig kíséri Kánya életének fő mozzanatait, és azokat a poli-
tikai eseményeket, amelyekben szerepet játszott – képet ad olyan, kevéssé ismert részle-
tekről is, mint például a korabeli diplomáciai képzés működése (21–23. o.), vagy Kánya 
emberi tulajdonságai, amelyeket a szerző a mű egészében figyelemmel kísér.

Kánya, miután 1892-ben befejezte tanulmányait a bécsi székhelyű Keleti (Konzu-
li) Akadémián, rögtön konzuli növendékként kezdhetett tevékenykedni, amely a külügyi 
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szolgálathoz vezető út első lépését jelentette. A könyv számos érdekes információt tár az 
olvasók elé arról, hogy a korszakban miként működött a diplomáciai szolgálat, s milyen 
kvalitásokkal, képzettséggel kellett rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy erre a pályára lép-
hessen. Mint Tóth Imre fogalmaz, „a diplomáciai státusz eléréséhez magas jövedelmi biztosí-
tékra volt szükség” (25. o.), ami bizonyítja, hogy a rátermettség mellett számított a szárma-
zás és a vagyoni helyzet is. A szerző ugyancsak rávilágít arra, hogy a konzuli feladatokat 
ellátó személyek csak a legritkább esetben kerülhettek át a diplomáciai testületbe. Kánya 
Kálmán e ritka kivételek közé tartozott, amihez nyilvánvalóan hozzájárult tehetsége, amit 
még azok is elismertek, akik ellenszenvvel viseltettek iránta (14. o.). 1892 és 1905 között 
Kánya konzulként olyan állomáshelyeken teljesített szolgálatot, mint például Konstanti-
nápoly, Moszkva, vagy a montenegrói Cetinje. Ezt követően egy évet önkénteskedett a 
hadseregben, majd megkezdhette a várva várt külügyi szolgálatot (26. o.). 

Az osztrák–magyar külügyminisztérium (Ballhausplatz) kötelékében eltöltött évek 
során a hangsúly a kapcsolatépítésre helyeződött, amelyet Tóth Imre ugyancsak a diplo-
máciai karrier lehetőségének egyik alapfeltételeként jelenít meg. Amint az egy politikus 
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életpályáját bemutató könyv esetében elengedhetetlen, a szerző több ízben kitér Kánya 
kapcsolatrendszerére. Az első évek idején a Monarchia közös külügyminisztere, Alois 
Lexa von Aehrenthal töltött be fontos szerepet hősünk pályafutásában, miután „jó érzéke 
volt ahhoz is, hogy (…) utat nyisson az ígéretes tehetségeknek” (29. o.). Aehrenthalra Kánya 
egész pályafutása során példaképként tekintett a munkabírása, kitartása és diplomáciai 
következetessége végett. A kezdeti évek tapasztalatai közül Tóth Imre meghatározónak 
tartja továbbá azt, hogy Kányát 1909-ben a sajtóosztály élére nevezték ki, ugyanis a diplo-
mata később, külügyminiszterként is bámulatos ügyességgel állította szolgálatába a sajtót, 
mint lehetséges propagandaeszközt. 

Ugyanígy jelentőségük volt a diplomaták pályájának alakulásában a felhőtlen-
nek nem éppen nevezhető kapcsolatoknak is, amire a közös külügyminiszteri tárcán 
Aehrenthalt követő Leopold von Brechtold kiváló példa, aki túlságosan önállónak találta 
Kányát. Ezért 1913-ban elmozdították őt a sajtóosztályról, és a távoli Mexikót jelölték ki 
számára állomáshelyül (34–36. o.). A mexikói követi posztot – amelynek legfőbb hoza-
dékát a szerző abban látja, hogy az itt tapasztalt közhangulat hatására gyökerezett meg 
Kányában a forradalmias szélsőségekkel szembeni ellenszenv (42–43. o.) – Kánya 1918-
ig, a Monarchia felbomlásáig töltötte be. 

1919-ben Kánya Kálmán betöltötte ötvenedik életévét, ami a kor szokásainak meg-
felelően a nyugdíjazását eredményezte, ám a valóságban karrierje éppen ezután indult be 
igazán, amikor a magyar külügyminisztériumhoz került. Mivel a Monarchia fennállásának 
idején a külügy a dualista államalakulat közös ügyei közé tartozott, a birodalom felbom-
lását követően létre kellett hozni a magyar diplomáciai szolgálatot. Tóth Imre hosszasan 
ismerteti Kányának a magyar külügyminisztérium szervezetének kiépítésében vállalt 
tevékenységét, ami két okból is indokolt. Egyfelől a diplomata vitathatatlanul jelentős 
szerepet játszott a minisztérium megszervezésében, másfelől ezek az események képet 
adnak Kánya egyes jellemvonásairól, amelyek bemutatására a szerző – nagyon helyesen 
– jelentős hangsúlyt fektet. A könyv e fejezetéből kiviláglik, hogy Kánya szerette magát 
az elvárásainak megfelelő diplomatákkal körülvenni, akik egyrészt sajátjuknak érezték 
az osztrák–magyar diplomáciai szolgálat hagyományait, másrészt készek voltak engedel-
meskedni Kányának, aki így többnyire érvényesíteni tudta a politikai akaratát. Tóth Imre 
rendkívüli objektivitással ábrázolja Kánya jellemvonásait, jó és rossz tulajdonságait sem 
rejtve véka alá. Hőse karakterének megrajzolásakor a szerző leginkább a kortársak fel-
jegyzéseire, visszaemlékezéseire támaszkodott, akik egyöntetű elismeréssel nyilatkoztak 
Kánya intelligenciájáról, szakmai felkészültségéről és ügyismeretéről, ugyanakkor általá-
ban elmarasztalták uralomvágya, személyes érdekeinek folyamatos előtérbe helyezése és 
régimódinak tartott felfogása miatt (48–60. o.). 

A kötet olvasását követően Kányáról alkotott összbenyomást talán a szerzőnek az 
a mondata fejezi ki leginkább, miszerint Kánya „nem ritkán a saját szakállára intézkedett 
és tárgyalt, részben az általa hozzá nem értőnek tartott politikai feletteseit kapcsolta ki, rész-
ben viszont a visszatartott információk birtokában érvényesítette nézeteit, és ezzel tartósan 
megkerülhetetlenné tette saját személyét.” (58. o.). Ez a mondat számos olyan adalékot ösz-
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szefoglal, amelyek időről időre fel-felbukkannak a kötetben. Alátámasztja ugyanis Kánya 
szakképzettségét és diplomáciai rátermettségét éppen úgy, mint hatalomvágyát, és azt a 
törekvést, hogy saját akaratát mindenáron érvényre juttassa a legfontosabb külpolitikai 
döntésekben. A megkerülhetetlen voltát pedig mi sem támasztja jobban alá, mint az, 
hogy nyugdíjazását követően még közel húsz éven át, egészen 1938-ig hivatalban maradt, 
annak ellenére is, hogy – mint a kötetből megtudhatjuk – Kánya kissé merev, olykor le-
kezelő jelleme sok esetben hátrányt jelentett a külföldi diplomatákkal történő érintkezés 
során, ugyanis a diplomata leplezetlen lenézéssel és ellenszenvvel viseltetett egyes álla-
mokkal szemben (60–66. o.).

Kánya jellemének, korabeli megítélésének feltérképezése mellett Tóth Imre termé-
szetesen azt is részletekbe menően vizsgálta, hogy a diplomata milyen szerepet játszott 
a magyar politika legfontosabb eseményeiben. A magyar külügyminisztérium felállítá-
sa után Kánya – aki 1925-ig a külügyminiszter állandó helyettese volt – első ízben IV. 
Károly 1921. március 25-én történt első visszatérési kísérletének elhárításában játszott 
kiemelkedő szerepet. Amint a szerző rávilágít, ez az epizód kitűnően bizonyítja, hogy 
Kánya – annak ellenére, hogy a hivatali ranglétrán való előmeneteléskor kizárólag önös 
érdekeit tartotta szem előtt – az országos érdekeltségű döntésekben képesnek bizonyult 
elvonatkoztatni személyes, neveltetéséből fakadó meggyőződésétől a magyar külpolitikai 
érdekek javára. Kányát ugyanis gyermekkorában legitimista szellemben nevelték, és a ké-
sőbbiekben is királypárti maradt, viszont – látva, hogy Károly visszatérése hátrányt jelen-
tene Magyarországnak – ebben az esetben minden tekintélyét latba vetette, hogy egyfelől 
távozásra bírja a királyt, másrészt lecsendesítse a fegyveres beavatkozással fenyegetőző 
kisantant-államok kedélyeit (66–70. o.). Kánya ugyanígy képes volt felülemelkedni az 
alapvetően konzervatív, jobboldali hozzáállásán, valamint a kommunizmus iránti ellen-
szenvén akkor, amikor igyekezett sikerre vinni az 1924 folyamán zajló szovjet–magyar 
tárgyalásokat (75–78. o.).

1925-ben Kányát ismét külügyi szolgálatra akkreditálták, amit ezúttal nagyon szíve-
sen fogadott. Állomáshelye Berlin lett, ahol egészen 1933-ig Magyarország követe volt. 
Tóth Imre rámutat arra, hogy a diplomata számára Berlin azért bizonyult különösen 
vonzó állomáshelynek, mert ez idő tájt Németország meglehetősen fontos helyet töltött 
be a magyar külpolitikai elképzelésekben, így Kánya karrierjének felfelé íveléséhez min-
denképpen fontos lépést jelentett ez a kiküldetés. Noha Berlinben először nem fogadták 
kitörő örömmel a magyar követség újdonsült vezetőjét, és az sem fokozta az iránta érzett 
szimpátiát, hogy Kánya érintett volt a frankhamisítási ügyben, az itt töltött évek alatt si-
került népszerűségre szert tennie a német politikai és társasági elit körében. Ami a köve-
ti tevékenységet illeti, Kányának nem sikerült keresztülvinnie egyik legfőbb törekvését, 
nevezetesen Németország és Olaszország egymáshoz való közelítését, amely különösen 
a magyar–olasz barátsági szerződés 1927. április 5-én történt aláírását követően vált fon-
tossá (79–104. o.). Ennek fényében a kiküldetés nem hozta meg Kánya számára a várt si-
kert és eredményeket. A kudarc okát Tóth Imre abban látja, hogy a miniszter nem ismerte 
fel a budapesti és berlini aspirációk közötti éles különbséget (105. o.).
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A berlini magyar követségen töltött esztendőket Kánya Kálmán külügyminiszteri 
kinevezése követte. Ezek az évek a kötetnek mintegy felét teszik ki, vagyis Tóth Imre még 
az eddigieknél is részletesebben tárgyalja őket (105–201. o.). Ez érthető is, mivel egyfelől 
a külügyminiszteri tárca jelentette Kánya személyes pályafutásának a csúcsát, másrészt 
1933 és 1938 között a magyar külpolitika fordulatokban igencsak gazdagnak bizonyult, 
ami elengedhetetlenné teszi Kánya életpályájának történelmi keretbe való ágyazását. A 
kötet szerzője kitűnően eleget tesz ennek az elvárásnak, és tájékoztatja az olvasót a nem-
zetközi palettán zajló eseményekről, rámutatva az ok-okozati összefüggésekre is. Tóth 
Imre e fejezetekben sem mellőzi Kánya kapcsolatrendszerének bemutatását. Jelentős sze-
repet töltött be Kánya külügyminiszteri kinevezésének előmozdításában Kozma Miklós, 
a Magyar Távirati Iroda (MTI) elnöke, aki már az 1920-as évek elejétől kezdve bizalmas 
barátságot ápolt a diplomatával. A szerző hosszabb fejezetet szentelt Gömbös Gyula mi-
niszterelnök és Kánya viszonyának (160–168. o.), amelyet alapvetően a kölcsönös tiszte-
let jellemzett annak ellenére is, hogy a miniszterelnök és külügyminisztere nem minden 
téren értettek egyet a magyar külpolitikát illetően, s az idősebb, jelentős élettapasztalattal 
rendelkező Kánya igyekezett visszafogni Gömbös esetleges túlkapásait. Kánya kinevezé-
sével szemben eleinte mind a magyarországi ellenzék, mind az európai államok többsége 
– Franciaország, Olaszország és a kisantant – ellenérzésekkel viseltetett, amelynek okait 
a könyvből alaposan megismerhetjük (105–118. o.).

„Kánya kinevezésével jelentős változás állt be a külügyminiszteri poszt jellegében. Az új 
külügyminiszter, amennyire lehetett, távol tartotta magát a hazai politikai élettől és annak 
szereplőitől.” (123. o.) – írja Tóth Imre, aki alaposan bemutatja nemcsak ezeket a változá-
sokat, hanem azt is, hogy az újonnan kinevezett külügyminiszter milyen viszonyt ápolt 
a kollégáival, és milyen elvek mentén igyekezett információkat gyűjteni a többi államról. 
Képet ad a fejezet arról is, hogy melyek voltak a diplomáciai életben szinte kötelezőnek 
számító társasági érintkezések. A szerző egyértelműsíti továbbá, hogy Kánya külügymi-
nisztersége főként azért jelentett nagy horderejű változást a magyar külpolitikában, mert 
a diplomata – fiatalkorához hasonlóan – ezekben az években is arra törekedett, hogy saját 
nézeteit juttassa érvényre a külpolitikai döntések tekintetében (118–126. o.). 

Ami a külpolitikai orientációt illeti, 1933 és 1938 között közismerten a német–
olasz–magyar együttműködés gondolata került előtérbe a magyar körökben. Kevéssé 
ismert azonban, hogy ez az elképzelés Kányától származik, aki külön-külön sem a német, 
sem az olasz támogatást nem tartotta elegendőnek a magyar célok, főként az általa össz-
európai problémának tekintett revízió eléréséhez (128–141. o. és 144–154. o.). Mind-
azonáltal a német–olasz orientáció iránti elköteleződés nem jelentette azt, hogy Kánya 
nem kezdeményezett volna tárgyalásokat más államok vezetőivel is. Kánya 1933-ban a 
francia vezetőkkel tárgyalt Magyarország és a kisantant államainak esetleges gazdasági 
kooperációjáról, amely kereskedelmi preferenciákon alapuló, bilaterális megállapodáso-
kat eredményezett volna (141–144. o.).

Az 1930-as évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy Adolf Hitler kancellári kineve-
zésével (1933) Németországban szélsőséges vezetés jutott hatalomra, amely saját szája 
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íze – gazdasági és politikai érdekei – szerint kívánja rendezni majd Európa sorsát. Tóth 
Imre kitűnően érzékelteti azt a meghasonlottságot, amelyet ez a felismerés az alapvető-
en németbarát Kánya számára okozott. A külügyminiszter ráébredt egyrészt arra, hogy 
Európa egyes államait a gazdasági érdekek szorosan összekapcsolják és ezeknek az or-
szágoknak nem érdeke a német vezetés, másrészt arra, hogy Magyarországnak szüksége 
van olyan szövetségesekre, akikre lehet támaszkodni a németek ellenében is (168–176. 
o.). Az 1936-os esztendő tudvalevőleg tovább erősítette a németek pozícióját Közép-Eu-
rópában, s Kánya – noha nem fordult el teljesen a német orientációtól – keresni kezdte a 
kapcsolatot Angliával és a kisantant-államokkal is (177–184. o.).

Kánya az európai nemzetközi életben is jelentős fordulatot hozó 1938-as esztendő-
ben vonult vissza a külügyminisztérium vezetésétől, és egyúttal a diplomáciai élettől is. 
Ebben az évben zajlott le az Anschluss (Ausztria Németország általi bekebelezése); ekkor 
kötötték meg a müncheni egyezményt (a németlakta Szudéta-vidék Németország általi 
elfoglalása és Csehszlovákia felbomlása) és a bledi egyezményt (a kisantant felbomlá-
sa) is. A Felvidék magyarlakta területeinek visszatérését jelentő I. bécsi döntést (1938. 
november 2.) sok kutatóhoz hasonlóan Tóth Imre is Kánya politikai pályafutásának és 
népszerűségének csúcspontjaként értékelte. A diplomatának a kötet lapjain többször em-
lített tehetségét bizonyítja az, hogy – bár ekkorra nyilvánvalóvá vált a német befolyás 
visszafordíthatatlan térnyerése a magyar kül- és belpolitikában egyaránt – mégis éppen 
ekkor nyújtotta be lemondását, egészségi állapota romlására hivatkozva (185–201. o.).

Visszavonulását követően a társasági életben igyekezett továbbra is részt venni, 
amennyire előrehaladott kora engedte. 1945. február 28-án halt meg Budapesten. Mint a 
szerző fogalmaz, „különös, de nem véletlen, hogy Kánya életének befejezése egybeesett annak a 
Magyarországnak a teljes összeomlásával, amelyet élete második felében képviselt.” (211. o.).

Tóth Imre alapos kutatómunkájának bizonyítéka az információk gazdagságán túl 
a bőséges jegyzetapparátus, és a felhasznált források kiemelkedően nagy száma is. A 
szerző a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának iratanyaga mellett Ausztria, 
Nagy-Britannia és Németország levéltárainak dokumentumait is áttekintette, valamint 
visszaemlékezéseket, naplókat, korabeli sajtót és forráskiadványokat is felhasznált a kötet 
megírásához, és a szakirodalom mélyreható ismeretéről is tanúbizonyságot tett. A munka 
külön erénye, hogy képi forrásokat tartalmaz nemcsak magáról Kányáról, hanem a poli-
tikus pályájának legfontosabb állomásairól is. Kánya Kálmán kortársak általi megítélését 
pedig a karikatúrák érzékeltetik kiválóan, amelyek szintén szép számmal helyet kaptak a 
könyvben. Ezek az illusztrációk segítik az olvasókat abban, hogy jobban megismerjék a 
dualizmus korát, valamint a két világháború közötti időszakot jellemző diplomatavilágot. 
Ugyancsak az olvasók javát szolgálja a kötet végén elhelyezett névmutató, amely lehetővé 
teszi a monográfia lapjain felbukkanó személyek sokaságában való eligazodást.

Összességében, Tóth Imre munkáját nemcsak a Kánya Kálmán politikai pályafutása 
iránt érdeklődő kutatók, olvasók forgathatják haszonnal, hanem azok is, akik a külügyi 
szolgálat kulisszái mögé kívánnak bepillantást nyerni. Emellett a kötet a korszak – külö-
nösen a két világháború közötti évtizedek – magyarországi politikai eseményeire, külpo-
litikájára vonatkozóan is számos új adalékkal szolgál. 


