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A nem ze tek – fõ leg a „kis” nem ze tek – több sé ge szí ve sen lát ja ön ma gát hõ si póz -
ban, amint vi har ral, vésszel da col va, szi lár dan õr kö dik ne he zen ki ví vott füg get len -
sé gén, vagy amint hõ si e sen har col an nak el éré sé ért vagy vissza szer zé sé ért. Elõ ször
a má so dik vi lág há bo rú alatt je lent meg, majd 1945–1956 kö zött több ki adást is meg -
ért Mód Ala dár 400 év küz de lem az önál ló Ma gyar or szág ért cí mû kö te te, amely e
szem pont ból te kin tet te át az 1526–1945 kö zöt ti ma gyar tör té nel met – olyan kor ban
hir det ve az önál ló Ma gyar or szág esz mé nyét, amely ben az év ti ze dek re el ve szett.
Kosáry Do mo kos, az el múlt év ti ze dek egyik leg na gyobb for má tu mú tör té né sze
mond ta egy szer ez zel kap cso lat ban, hogy aki négy száz évig har col va la mi ért, ami el -
ér he tet len, az vagy na gyon ki tar tó, vagy bolond…

Ez a füg get len sé gi el be szé lés mód azon ban nem a 20., ha nem már a 19. szá za di
ma gyar köz gon dol ko dás ban és tör té net írás ban meg je lent. Így lett füg get len sé gi harc
az er dé lyi fe je del mek 17. szá za di had já ra ta i ból, így lett Thö köly Im re a ma gyar füg -
get len sé gi ha gyo mány ki emel ke dõ alak ja, s így lett II. Rá kó czi Fe renc sza bad ság har -
ca e küz del mek csúcs pont ja, a füg get len ma gyar ál lam meg va ló su lá sá nak rö vid idõ -
sza ka a Moh ács tól az el sõ vi lág há bo rú be fe je zé sé ig ter je dõ idõ szak ban. De ez az ér -
tel me zés 1848–1849 meg íté lé sé re is rá nyom ta a bé lye gét: így lett be lõ le egy ívû, már
1848. már ci us 15-étõl kezd ve a Habs burg-mo nar chi á tól va ló el sza ka dá sért foly ta tott
küz de lem.

Ho lott egyet len nem zet vagy ál lam tör té ne te sem ér tel mez he tõ egyet len mo -
dell alap ján – va gyis, ér tel mez he tõ, de ma ga az ér tel me zés vá lik ér tel met len né
vagy ha mis sá.

Ma gyar or szág 1526-ban el ve szí tet te ál la mi önál ló sá gát. Szapolyai Já nos ma gyar
ki rállyá vá lasz tá sa ugyan azt az il lú zi ót kel tet te, hogy van le he tõ ség az önál ló ál la mi
lét foly ta tá sá ra, ám e re mény rõl csak ha mar ki de rült, hogy alap ta lan. Nem csak azért,
mert I. Fer di nánd sze mé lyé ben Habs burg-ural ko dó is ke rült a ma gyar trón ra, s a ki -
ala ku ló pol gár há bo rú ban Szapolyai ve re sé get szen ve dett. Trón vi szá lyok foly tak már
az Ár pád-ko ri Ma gya ror szá gon vagy a 14–15. szá zad ban is, elég, ha a Hu nya di ak ko -
rá ra gon do lunk. Ide gen (nagy)hatalmak be avat ko zá sa e küz del mek be szin tén nem
volt pél dát lan. Ám ezek min dig idõ le ges je len sé gek vol tak, és so ha sem jár tak a Ma -
gyar Ki rály ság ide gen ura lom alá ke rü lé sé vel vagy tar tós ket té sza ka dá sá val; az or -
szág sor sát be fo lyá so ló dön té sek alap ve tõ en Esz ter gom ban, Szé kes fe hér vá ron vagy
Bu dán szü let tek, nem pe dig Bécs ben vagy Isz tam bul ban.

1526 után ez a hely zet gyö ke re sen meg vál to zott. Szapolyai nem tud ta meg vé de -
ni a ma ga ki rály sá gát a má sik trón kö ve te lõ tõl, s rá kény sze rült ar ra, hogy a ma gyar
ál la mi sá got rom ba dön tõ I. Szulejmán szul tán tól kér jen fegy ve res se gít sé gét – I. Fer -
di nánd és utó dai pe dig nem vol tak elég erõ sek ah hoz, hogy új or szá guk te rü le tét tel -
jes egé szé ben meg óv ják az osz mán hó dí tás tól. A ma gyar po li ti kai elit nek pe dig vá -
lasz ta nia kel lett – elõ ször a két, ma gát egy aránt le gi tim nek mon dó ki rály, majd egy -
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HERMANN RÓ BERT 

Kol la bo rán sok 
a ma gyar tör té ne lem ben 
– egy ké nyes té ma elé



re in kább a két ori en tá ció, Nyu gat és Ke let, az al kot má nyos sá got és az önál ló ma gyar
ál la mi sá got ko ron ként vál to zó mó don tisz te let ben tar tó, de val lá si lag sok szor in to le -
ráns Habs burg- és a val lá si lag tü rel mes, de alap ve tõ en az or szág tel jes el nye lé sé vel
fe nye ge tõ osz mán ha ta lom kö zött.

Ez zel vet te kez de tét az a kor szak, amely rõl Szekfû Gyu la azt ír ta, hogy 1526-ig
jel le münk ala kí tot ta tör té nel mün ket, majd tör té nel münk a jel le mün ket. A leg fõbb
prob lé ma min dig a le gi ti mi tás volt. Le het-e tör vé nye sen har col ni a tör vé nyes ki rály
el len (mert a Habs burg-ural ko dó kat II. Jó zsef ki vé te lé vel mind meg ko ro náz ták, s I.
Fe renc Jó zsef ki vé te lé vel nem a for mák fel rú gá sá val, ön kény ural mi mó don ke rül tek
trón ra), akár egy az or szág ma ra dék önál ló sá gá ra hosszú tá von ve szé lye sebb nagy ha -
ta lom szö vet sé ge se ként vagy in kább va zal lu sa ként? 

Me lyik ál lam rész kép vi se li in kább a ma gyar ál la mi foly to nos sá got – a tö rök szul -
tán ke gyel mé bõl lé te zõ, a ma gyar po li ti kai elit ál tal kor mány zott Er dély vagy a Habs -
bur gok bi ro dal má ba töb bé-ke vés bé be ta golt Ma gyar Ki rály ság? A val lá si és köz jo gi
sé rel mek in do kol ják-e az or szág négy rész re sza kí tá sát, mint ahogy ez Thö köly Im re
idõ sza ká ban tör tént? Ha za áru lók vagy kol la bo rán sok-e azok a ma gyar fõ urak és ne -
me sek, akik II. Rá kó czi Fe renc ku ru cai el len for gat ják a fegy ve rü ket a tör vé nyes ki -
rály szol gá la tá ban? 

Kol la bo rá ció-e ki rá lyi biz tos sá got vagy bár mi faj ta ál la mi hi va talt vál lal ni a ma -
gyar önál ló ság el tör lé sé re tö rek võ II. Jó zsef, a „ka la pos ki rály” ural ma alatt? Ho gyan
vé le ked jünk a ma gyar me gyék meg re gu lá zá sá ra és a kor mány több ség meg te rem té sé -
re az 1840-es évek má so dik fe lé ben a ma gyar vár me gyék élé re ál lí tott fõ is pá ni hely -
tar tók ról? Kol la bo rán sok-e azok a ma gyar tiszt vi se lõk, akik 1849-ben a Windisch-
Grätz her ceg ál tal lét re ho zott ide ig le nes köz igaz ga tás ban vál lal tak sze re pet – az 1848
elõt ti ma gyar ál la mi ság to vább él te té sé nek re mé nyé ben? Kol la bo rán sok-e azok a
tiszt vi se lõk, akik a Bach-kor szak kö zép- és al só szin tû igaz ga tá sát mû köd tet ték? Hol
van a ha tár a hi va ta li szak mai te vé keny ség és az ide gen ha ta lom mal va ló együtt mû -
kö dés kö zött?

Olyan kér dé sek ezek, ame lye ket új ra és új ra fel kell ten nünk – nem azért, hogy
men te ges sük vagy fel ment sük el múlt ko rok sze rep lõ it, ha nem hogy meg is mer jük és
meg ért sük cse le ke de te ik mo tí vu ma it – s hogy a múl tat ne csu pán tör té ne ti ku ri ó zu -
mok szí nes ka le i dosz kóp já nak lás suk, ha nem a je len be ve ze tõ út elõz mé nyé nek;
hogy ne csak az egy ko ri, vé lel me zett vagy tény le ges kol la bo rán sok ról és sza bad ság -
hõ sök rõl tud junk meg töb bet, ha nem ön ma gunk ról is.

A Ko runk je len súly pont ja ezt a kér dés kört pró bál ja meg be mu tat ni – a meg ér tés
és a foly ta tás re mé nyé ben.

4

2014/11



„– Mondd to vább! – pa ran csol ta a vaj da. – Nán -
dor fe hér vár va ló ban el esett, de er rõl már min den -
ki tud. Mi lesz ez után?

A tor zon borz asszony mély lé leg ze tet vett, utá -
na egy szer re ki vág ta:

– Öt év múl va a szul tán új ra tá mad!
– Öt év? – szá mol gat ta a nagy úr. Öt esz ten dõ

múl va La jos ka ép pen húsz éves lesz. A had élé re
kell áll nia. – És?

– A ki rá lyi had Rá kos me ze jé rõl in dul va el ér -
ke zik a moh ácsi sík ra.

Dü hös mo raj tá madt, az egyik fa mi li á ris meg -
po foz ta a nõt.

– Idén is Moh ácsig ju tot tak, min den ki tud ja,
asszony ál lat! – üvöl töt te a har csa baj szú Gás pár.

– Ott meg üt köz nek.
Csönd tá madt. Szapolyai sze mé ben ér dek lõ dés

vil lant.
– Meg üt köz nek?
– Meg, nagy uram, csa tát vív nak a tö rök kel Ke -

resz te lõ Szent Já nos fe je vé te lé nek nap ján – hüp -
pög te a nõ.

– És?
– Megverendi õket a tö rök, és oda lesz a ki rály!
Et tõl az összes fa mi li á ris fel élén kült. A vaj da

fel emel te a te nye rét, mi re egy csa pás ra el ült a
lár ma.

– Ki lesz az új ki rály?
– Nagy sá go dat vá laszt ják meg!
Zeng ve-sü völt ve bõ dült el a »Vivát!«.”1
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Szapolyai 
pi po gya sá gá hoz, 
gyen ge sé gé hez, 
asszo nyos 
vi sel ke dé sé hez ér de mes
még egy dol got 
fi gye lem be ven ni, 
je le sül azt, hogy ezek a
vá dak szer fö lött 
ha son lí ta nak a Ja gel ló
(II.) Ulász ló és II. La jos
el len 
han goz ta tot tak hoz.

VAR GA SZA BOLCS

KA TA LIN KI RÁLY 
ÉS A TÖ RÖK SZUL TÁN: 
MÉR LE GEN SZAPOLYAI JÁ NOS
ÁRU LÁ SAI

A ta nul mány meg írá sát az OTKA PD 109863. szá mú pá lyá za ta
tá mo gat ta.



A fen ti rö vid fik tív pár be széd a vi lág há lón ol vas ha tó, és azért ke rült ezen írás ele -
jé re, mert vé le mé nyem sze rint re me kül jel lem zi, hogy a ma gyar köz vé le mény mi -
képp vé le ke dik Szapolyai (I.) Já nos ról. Õ volt az, aki a nagy han gú, szittya ön tu dat -
tól el telt kö ve tõi kö zött elõ re lát ta és kí ván ta a moh ácsi ka taszt ró fát, va la mint II. La -
jos ha lá lát, majd ön zõ ér dek tõl ve zérel ve és az or szág jö võ jét sem mi be vé ve le pak -
tált a tö rök szul tán nal a ki rá lyi ko ro ná ért. Hi á ba je len nek meg idõ rõl idõ re ezt cá fo -
ló tu do má nyos mun kák, a szte re o tí pi ák el le ni tu dó si küz de lem szin te szél ma lom -
harc nak tû nik, és a tör té né szi ered mé nyek bi zony sok szor csak év ti ze dek múl va je -
len nek meg a tan köny vek ben, épül nek be eze ken ke resz tül a köz gon dol ko dás ba, és
vál toz tat ják meg a múlt egyes dog ma ként ke zelt ré sze i rõl val lott fel fo gá sun kat.

„Egy nem zet nek ka taszt ró fa után bûn bak ra van szük sé ge, hogy ne ve szít se el ön -
ma gá ban va ló hi tét!” – val lot ta Szekfû Gyu la, és idéz te ezt a meg ál la pí tást pár év vel
ko ráb ban egy tör té nel mi bûn bak ok ról szó ló írá sá ban Pók Attila.2 Ugyan eb ben a kö -
tet ben ol vas ha tunk egy Szapolyai Já nos ról szó ló ta nul mányt is Bes se nyei Jó zsef tol -
lá ból, amely nek ál lí tá sa i val nem ér de mes vi tat koz ni, ez a ta nul mány in kább csak ár -
nyal ni sze ret né az ot ta ni megállapításokat.3

Nem tu dom, hogy Szapolyai Já nos fel fér ne-e a ma gyar bûn bak ok kép ze let be li
dobogójára,4 de az bi zo nyos nak tû nik, hogy ural ko dó ink kö zül alig van ná la el lent -
mon dá so sabb meg íté lé sû sze mély. Az 1848–1849-es sza bad ság harc le ve ré se után
emig rá ci ó ba szo rult, a ha zai füg get len ség leg mar kán sabb szó szó lói kö zé tar to zó tör -
té net írók, el sõ sor ban Szalay Lász ló és Hor váth Mi hály Szapolyaiban az utol só nem -
ze ti ki rályt lát ták – nem mel lé ke sen he lye sen –, akit a Habs burg ural ko dói am bí ci ók
le he tet le ní tet tek el és lök tek a szul tán kar mai közé.5 Ké sei pár to lói te hát leg in kább
az zal véd ték, hogy Fer di nánd dal szem ben az or szág füg get len sé gét akar ta meg õriz ni
és a sze ren csét len kül po li ti kai hely zet, va la mint hí vei áru lá sa tet te szük ség sze rû vé
és így – ha nem is véd he tõ vé, de – ért he tõ vé Szapolyai po li ti kai lé pé se it és az Osz -
mán Bi ro da lom ol da lá ra va ló sod ró dá sát. 

A men te ge tõk cso port já nál azon ban jó val né pe sebb volt a Szapolyait sö tét szí -
nek kel áb rá zo lók tá bo ra, és a ve le szem ben meg fo gal ma zott vá dak is jó val szé le sebb
spekt ru mot fog tak át. Krúdy Gyu la Az el sõ Habs burg cí mû, 1931-ben meg je lent re gé -
nyé ben már szin te min den el íté lõ jel zõ sze re pelt ró la, ame lyek em be ri jel lem hi bá it
dom bo rít ják ki. „Az tán meg csak bíz zunk Szapolyai gyá va sá gá ban, amely ben idá ig
még so ha sem csa lat koz tunk” – mond ta pél dá ul Báthori Ist ván ná dor Má ria ki rály né -
nak a po zso nyi országggyûlés elõt ti na pok ban. Ugyan csak az aláb bi sze rep osz tás ban
hang zott el, hogy: „A vaj da úr azért köl tö zött Esz ter gom ba, hogy in nen fe nye ges se
Ka ta lin ki rály mód já ra a Ko má rom ba egy be hí vott »Rákost«, ame lyen majd ko ro ná ját
ve szik õke gyel mé nek, ha ugyan a fe jét meghagyják.”6 A Szeréminél ol vas ha tó – ál ta -
la Dó zsa György nek tu laj do ní tott – „Ka ta lin ki rály” jelzõ7 nép sze rû ség ét jel zi, hogy
még a Pallas Nagy le xi kon ba is be ke rült mint „Szapolyai Já nos er dé lyi vaj dá nak,
utóbb (1526–1540) I. Já nos né ven Ma gyar or szág ki rá lyá nak asszo nyost, anyá masszo -
nyost je len tõ gúnyneve.”8

A gyá va ság és gyen ge ség to po szai na gyon erõ sen rá te le ped tek Szapolyai meg íté -
lé sé re, amit csak gaz da gí tott, hogy so kan „a zsarnói csa ta meg fu ta mo dó ját, a pa rasz -
tok gyil ko sát, a gyer mek ko ra óta ja vít ha tat lan baj ke ve rõt” lát ták ben ne. „Ez a ki rály,
akit két sé gen kí vül meg ko ro náz tak amaz an gya li ko ro ná val, hi tét, bá tor sá gát, ön bi -
zal mát ve szít ve, mint a bû nös bûn tu da tá val, jár-kel az óta or szá gá ban. Mint mond -
ják: lel ki kín ja i ban he te kig nem me ré szelt Székesfejérvárról a pré post ság há zá ból el -
moz dul ni, és min den estve fel kér te a pa po kat, hogy egész éj sza kán át imád koz za nak
lel ki nyu gal má ért a ko ro ná zó fõ ol tár elõtt, hi á ba no szo gat ták vala hí vei, hogy a ko -
ro ná zás után ré gi ki rá lya ink szo ká sa sze rint hagy ná el az ün ne pek ben és áru lás ban
fá radt vá rost. Nem bír vala Nagyboldogasszony temp lo má nak kör nyé ké rõl el tá vo lod -6

2014/11



ni, mint a tol vaj, ki meg bán ta tettét.”9 Ér de mes a vá dak tel jes tár há zát fel vo nul ta tó
Krúdy nál ma rad ni, aki nek a le írá sá ból egy ere den dõ gyá va ság és hi ú ság mi att egy re
in kább ön mar can go ló vá és bi zony ta lan ná vá ló, több eset ben sza dis ta vo ná so kat mu -
ta tó fõ úr ké pe raj zo ló dik ki, aki nek el íté len dõ tet tei jel lem hi bá i nak kö vet kez mé nyei:
hit sze gõ mó don ver te le Dó zsa György se re gét, gyá ván ki ka pott Zsarnó ost ro ma alatt,
az áru lá sa mi att ve szett el a ma gyar jö võ Moh ács me ze jén, és vé gül a trón ér de ké ben
nem átal lott az õs el len ség nek te kin tett Szulejmán szul tán elé kéz csók ra já rul ni. 

A vá dak egy ré szé re már vá la szolt ko ráb ban Szakály Ferenc10 és Barta Gábor,11

leg újab ban pe dig Bes se nyei József.12 Ezek bõl pél dá ul ki de rül, hogy Szapolyai a kor -
szak egyik leg ta pasz tal tabb ka to nai ve ze tõ jé nek szá mí tott, aki más fél év ti ze den ke -
resz tül ve ze tett had já ra to kat Mold vá ba és Ha va sal föld re. Si ker rel véd te meg a rá bí -
zott Er délyt, így ered mé nyes és harc edzett ve zér ként te kin tet tek rá a kortársak,13 és
ép pen ezek mi att röp pen tek fel egy re több hely rõl olyan hí rek, hogy Já nos al kal mas
len ne ki rály nak is. B. Sza bó Já nos pár év vel ko ráb ban meg gyõ zõ en szá molt le a
Szapolyai el len a moh ácsi csa ta kap csán fel me rült év szá za dos to po szok kal, és bi zo -
nyí tot ta, hogy a vaj da a ki rály kör nye ze té bõl ér ke zõ el lent mon dá sos pa ran csok mi -
att nem ér he tett oda a csatába.14

A Szapolyai el len fel ho zott vá dak kö zött az is fel buk kant, hogy eset leg te võ le ge -
sen fe le lõs ség ter he li II. La jos ki rály haláláért.15 A mo dern tör té net írás sok eset ben
nem ke zel te kel lõ súllyal ezt az ese ményt, pe dig a moh ácsi ve re ség bõl a ki rály ha lá -
la és a trón örö kös hi á nya mi att lett kor sza kos tra gé dia. Eb ben a kor ban már egy ál ta -
lán nem volt szok vá nyos egy ko ro nás fõ üt kö zet ben va ló ha lá la, ezért La jos sor sa kü -
lö nö sen fog lal koz tat ta az eu ró pai köz vé le ményt. A ki rály sor sá ról sok el len mon dá -
sos hír lá tott nap vi lá got, ezek kö zött már 1526 õszén meg je lent a ki rály gyil kos ság
verziója,16 ami bõl csak a kö vet ke zõ hó na pok ban kris tá lyo so dott ki Szapolyai tet te si
sze re pe. A kéz ira tos né met új sá gok mel lett a Ma gya ror szá got meg járt Wolfgangus
Lazius bé csi hu ma nis ta kéz ira tos tör té ne ti mun ká já ban ol vas ha tó leg elõ ször, hogy a
ki rályt Szapolyai György foj tot ta be le a mo csár ba test vé re kérésére.17 A mai bul vár -
hoz ha son ló an mû kö dõ ko ra be li új sá gok har sány ma gyar el le nes ség gel igye kez tek el -
ad ni az egyes szá mo kat, és ezek ben a be szá mo lók ban egy re gyak rab ban Szapolyai
lett a „gaz ma gyar” ar che tí pu sa, aki a köz vé le mény sze mé ben a Habs bur gok ma gyar -
or szá gi trón igé nyének leg na gyobb aka dá lya. Ezt a ver zi ót rög zí tet te Szerémi György
is a rend kí vül el lent mon dá sos meg íté lé sû, szám ta lan plety kát meg õr zõ le írá sá ban. A
csa tá ból sze ren csé sen meg me ne kült ki rály a Báta mel let ti Dunaszekcsõn pi hent
meg, ami kor Szapolyai György ne ki tá madt: „Te ki rály, bestye, tán cos ki rály, el vesz -
tet ted Ma gya ror szá got s a mi jo gun kat s az igaz sá gos íté le tet Lõ rinc her ceg bir to ká -
ra; bi zony te meg halsz” – Majd ki húz ta a kard ját, és há rom szú rás sal meg öl te, ez után
a me rény lõt Tomori tet te el láb alól, ve le pe dig Szapolyai ka to nái végeztek.18 A ki -
rály gyil kos ság le gen dá ja te hát több szá lon in dult el, Szerémi kéz ira tos mun ká ja, a
ko ra be li itá li ai kém je len té sek, né met kéz ira tos új sá gok egy aránt a for rá sok hoz tar -
toz nak. A té ma a 20. szá zad ban már a szép iro da lom ban is he lyet ka pott, Krúdy val
kö zel egy idõ ben Szomory De zsõt is meg ih let te Szapolyai és Má ria ki rály né el lent -
mon dá sos kap cso la ta. „Szapolyai: A ki rály va gyok! Má ria: A ke zed vé res...
Szapolyai: Itt fo gom le... Má ria: Me rõ vér vagy te... Szapolyai: Meg gyó nom... Má ria:
Föloldjalak?... Szapolyai: Meg ál do zom... Má ria: Meg áld ja lak? Gyónj hát... Gyónj
hát... mondd el, hogy ölsz, ki ta nult hó hér, hogy ta nul jak tõ led... mér get hogy ke -
versz... nagy Cor vint hogy öl té tek meg?... Dó zsát hogy kínoztad?... tõ rö ket hogy rej -
tesz, hogy fe ned ki kõszíveden!”19

Ezek ben a vád pont ok ban Szapolyait a for rá sok és a szak iro da lom alap ján is fel
kell men te ni. Egy sze rû en nem tu dunk olyan irat ról, amely 1526 elõtt bi zo nyí ta ná a
vaj da tö rö kök kel va ló tár gya lá sa it, és azt, hogy Ja gel ló (II.) La jos éle té re tör ne. Azt el -
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fo gad hat juk, hogy a ma gyar ne me si köz gon dol ko dás ban eb ben az idõ ben kü lö nö sen
je len le võ ide gen- és ezen be lül né met el le nes ség mi att so kan el tud ták vol na kép zel -
ni Szapolyait az új Hu nya di Má tyás ként, és et tõl a gon do lat tól va ló szí nû leg õ ma ga
sem ódz ko dott. Ám azt már nem ál lít hat juk, hogy ezért te võ le ge sen is ne ki állt vol na
po li ti kai szá la kat szö vö get ni. Szapolyait a Moh ács után ki ala ku ló ha tal mi vá kuum és
az elõbb em lí tett köz han gu lat emel te az or szág élé re a Ma gyar Ki rály ság la ko sa i nak
dön tõ több sé gé nek tá mo ga tá sá val. A Szapolyai el len fel ho zott jel lem hi bák nagy ré -
szét szin tén tart ha tat lan ná te szi, hogy 1527-ben Hu nya di (I.) Má tyás hoz ha son ló an
az õ tisz te le té re is val lá sos nép éne kek születtek.20

Szapolyai pi po gya sá gá hoz, gyen ge sé gé hez, asszo nyos vi sel ke dé sé hez ér de mes
még egy dol got fi gye lem be ven ni, je le sül azt, hogy ezek a vá dak szer fö lött ha son lí -
ta nak a Ja gel ló (II. Ulász ló és II. La jos el len han goz ta tot tak hoz. Er rõl a kér dés rõl né -
hány év vel ko ráb ban Oborni Te réz zel kö zö sen hossza san ír tunk, en nek summázata
azon ban idekívánkozik.21 Ulász ló és Szapolyai is egy ha gyo má nyos ké sõ kö zép ko ri
vi lág ural ko dói, és emel lett mé lyen hí võ ke resz té nyek vol tak, akik az Is ten ke gyel -
mé bõl ere dõ igaz sá got és jám bor sá got tar tot ták ve zér fo na luk nak. Tá vol állt tõ lük a
hu ma nis ták ál tal ma gasz talt vir tus és sze ren cse fel tét len hó do la ta, így elõ sze re tet tel
vál tak a ta nult hu ma nis ták céltábláivá, akik könnyen ér tel mez ték tu nya ság nak és
gyen ge ség nek az Is ten aka ra tá ba va ló be le nyug vást és a mér ték le tes élet mó dot. Még
Szapolyai el len fe lei sem ál lít hat ták pél dá ul, hogy a kör nye ze té ben fé ke vesz tett mu -
la to zás vagy egyéb er kölcs te len ség zaj lott vol na, sok kal in kább fel rót ták szá má ra az
egy há zi ak kor mány zat ba va ló beemelését.22 Mind ezek együt te sen jöt tek ka pó ra a kü -
lön bö zõ mo dern tör té net írói irány za tok nak, amelyek a hu ma nis ta kor tár sak ne ga tív
ké pét ma gu ké vá té ve áb rá zol ták Szapolyait a job bágy ság meg nyo mo rí tó já nak és a
Moh ácsért fe le lõs arisz tok ra ta elit vezéralakjának.23

A Szapolyai el le ni vá dak kö zül a leg több rõl si ke rült bi zo nyí ta ni, hogy lég bõl ka -
pot tak. A leg sú lyo sabb ról, az Osz mán Bi ro da lom mal va ló szö vet ség kö tés rõl na gyon
ne héz ilyet ál lí ta ni, hi szen a té nyek min den ki elõtt is mer tek: Szapolyai Já nos 1528
ele jén szö vet ség re lé pett Szulejmán szul tán nal, aki meg ígér te, hogy jog igé nye ér vé -
nye sí té sé ért min den ben tá mo gat ni fog ja új don sült partnerét.24 Ez a ko ránt sem egyen -
ran gú part ne ri vi szony – bár Szapolyai szá má ra egy re nyo masz tób bá vált, még is
fenn ma radt a váradi bé ke 1538-ban be kö vet ke zett meg kö té sé ig, sõt va la mi lyen for -
má ban Já nos ha lá lá ig. A szö vet ség meg kö té sé nek oka i ról a már em lí tett Barta Gá bor
mel lett töb ben, így a két vi lág há bo rú kö zött Bárdossy Lász ló, újab ban pe dig Fo dor
Pál,25 Oborni Teréz26 és a Ka sza Pé ter – Pálffy Gé za szer zõ pá ros is írt.27 Ezek alap ján
ér de mes új ból kör be jár ni ezt a kér dést.

Már a kor tár sak is ne he zen ér tet ték, hogy egy ha tár men ti har cok ban edzõ dött ka -
to ná ból lett ki rály ho gyan ju tott el a tö rö kök kel va ló szö vet ke zés gon do la tá ig. Az ese -
mé nyek re konst ru á lá sá ból azon ban ki de rül, hogy ez hosszú fo lya mat ered mé nye,
amely nek sok össze te võ je volt. Bár a ma gyar po li ti kai elit ben vol tak né há nyan, akik
már a moh ácsi csa ta elõtt fel is mer ték, hogy az or szág nak szük sé ge van az Osz mán
Bi ro da lom mal meg kö tött bé ké re, Szapolyainál en nek nin csen nyo ma. El sõ sor ban az
itá li ai és a nyu ga ti ud va rok ban meg for du ló dip lo ma ták szá má ra volt nyil ván va ló,
hogy a Por tát a nyu ga ti ki rály sá gok tel jes jo gú tag ként ke ze lik a nem zet kö zi játsz -
mák ban, és akár Fran cia or szág, akár Len gyel or szág tár gya ló part ner ként te kint rá.28

Brodarics Ist ván ró mai kö vet sé gei so rán ke let ke zett le ve le i bõl ki de rül, hogy ki fe je -
zet ten üd vö zöl te a lengyel–török bé ke kö tést, és ab ban bí zott, hogy II. La jos nak is si -
ke rül egy ha son lót te tõ alá hoz nia, vagy az or szá got si ke rül be le fog lal ni a Ja gel ló
Zsig mond len gyel ki rály ál tal ki járt szer zõ dés be. Õ ugyan is vi lá go san lát ta, hogy az
eu ró pai po li ti ká ban Ma gya ror szág nak anya gi és ka to nai se gít ség hí ján kell szem be -
néz nie egy szul tá ni had já rat tal, amely tra gi kus kö rül mé nyek kel fog járni.29 A püs pök8
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leg ko mo rabb sej té sei vál tak va ló ra a moh ácsi csa ta té ren, ami után jog gal ke se reg he -
tett az el sza lasz tott bé ke kö té sen, ám mind ezt még Habs burg Má ria ud va rá ban és
nem Szapolyai kör nye ze té ben tet te. A meg vá lasz tá sa pil la na tá ban Szapolyai ugyan -
is egy fel tét len osz mán- és né met el le nes po li ti ka leg fõbb po li ti kai le té te mé nye sé nek
szá mí tott, aki tõl hí vei egy in te ger mó don meg õr zött Ma gyar Ki rály ság nem ze ti di -
nasz ti á já nak a meg ala pí tá sát vár ták. 

Szapolyai Já nos 1527 el sõ fe lé ben még re mény ked he tett ab ban, hogy szu ve rén
ural ko dó ként ké pes úr rá len ni a ket tõs ki rály vá lasz tás okoz ta ne héz sé ge ken, ám
ural ma va ló já ban rend kí vül in ga tag ta la jon állt. Ne ki a nyu ga ti és a dé li ha tá ro kon
is si ker rel kel lett vol na helyt áll nia, mi köz ben ez elõ de i nek még sok kal jobb kö rül -
mé nyek kö zött sem si ke rült. Hi á ba ért el te hát a Szerémségben ka to nai si ke re ket,
Habs burg Fer di nánd  gon do san elõ ké szí tett nyá ri had já ra tá nak csa pá sai alatt az ural -
ma kár tya vár ként om lott össze. Az 1528. már ci u si szinai csa ta vesz tés min den ki elõtt
vi lá gos sá tet te, hogy Szapolyai egye dül még Fer di nánd dal szem ben sem ké pes meg -
vé de ni az ural mát, így min den képp szö vet sé gest kel lett ta lál nia, aki haj lan dó az õ
ma gyar or szá gi küz del mét tá mo gat ni.

Szapolyai eb ben a hely zet ben kö ve te ket kül dött az összes je len tõ sebb ke resz tény
ki rá lyi ud var ba, ked ve zõ vá laszt azon ban se hon nan nem ka pott. Ezért nem ma radt
más vá lasz tá sa, mint hogy a nyu ga ti dip lo má ci á ban már amúgy is gya kor lat tá vált
mó don Isz tam bul ban pró bál jon meg tá mo ga tást sze rez ni. A tár gya lá sok kal meg bí -
zott Hyeronimus Łaski si ker rel tel je sí tet te a megbizatást, és rend kí vül ked ve zõ fel té -
te le ket tu dott ura szá má ra ki al kud ni. A szer zõ dés szö ve gé bõl úgy tû nik, hogy két
egyen ran gú fél lé pett egy más sal szö vet ség re, eb ben sem adó ról, sem meg hó do lás ról
nem esett szó, de min den ki szá má ra nyil ván va ló volt, hogy az ele fánt és egér szö vet -
sé ge köt te tett meg. Hí ve i nek ek kor tól az zal kel lett szem be néz nie, hogy egy olyan ki -
rály mel lett tar ta nak ki, aki csak hat ha tós osz mán tá mo ga tás sal lesz ké pes vissza sze -
rez ni és meg tar ta ni a ha tal mát. Mind ez azon ban ek kor már má sod la gos szem pont a
ma gyar ne me si elit egy ré sze szá má ra, akik kö zött a sok ku darc ha tá sá ra ki ala kult az
a fel is me rés, hogy Ma gya ror szá got fegy ver rel nem le het meg vé de ni a tö rök tõl, tár -
gyal ni kell, és ha szük sé ges, en ged mé nye ket ten ni. Mi vel va ló já ban a
magyar–oszmán fegy ver szü ne tek ek kor már hosszú múlt ra te kin tet tek vissza, és a
ha zai dip lo má cia a 15. szá zad ban, pél dá ul Má tyás alatt jó val prag ma ti ku sab ban állt
eh hez a kér dés hez, Szapolyai több ve szélyt lá tott a há bo rú foly ta tá sá ban, mint a bé -
ke meg kö té sé ben. Rá jött ar ra, hogy nem le het meg vé de ni az or szá got sem Fer di nánd -
tól, sem Szulejmántól, de az elõb bi vel va ló ki egye zés még a tö rö kök kel va ló szö vet -
ség nél is le he tet le nebb vál lal ko zás nak tûnt. Szá má ra a fe le lõs po li ti ka így csak is a
Por tá val kö tött bár mi ne mû meg ál la po dás, il let ve bé ke le het. Bár Szerémi fel ve ti,
hogy Szapolyai még a tö rö kök meg té rí té sé ben is hitt „Ó ha az is ten ve lem tar ta na és
meg hall gat ná sza va i mat, bi zony mon dom, hogy a tö rök tõl sok jót tud nék ki esz kö zöl -
ni, s vé gül a ke resz tény hit re ve zet ném õket”30 – mond ta ál lí tó lag, de az ed di gi tet tei
egy re á li sabb gon dol ko dá sú po li ti kust sej tet nek. Szapolyai va ló já ban az el sõ ko ro nás
kép vi se lõ je lett an nak a tö rök pár ti po li ti ká nak, amely fel is mer te a kény sze rû be hó -
do lás elõ nye it, és az õ nyom do ka in ha ladt az er dé lyi fe je del mek egész gar ma dá ja
Báthori Ist ván tól kezd ve egé szen Apa fi Mi há lyig. Szapolyai te hát eb ben a te kin tet -
ben re ál po li ti kus volt, aki fel is mer te a hely ze tet, és en nek meg fe le lõ en cse le ke dett.
Szapolyai dön té se va ló já ban az egész or szá got le ve gõ vé tel hez jut tat ta, hi szen ural -
ma fenn tar tá sá ra más mód nem volt, tá vo zá sa azon ban azon na li so ro za tos szul tá ni
had já ra to kat ered mé nye zett vol na, mert az osz mán po li ti ka szá má ra el vi sel he tet len
lett vol na egy Habs burg-be ren dez ke dés a Ma gyar Ki rály ság egész te rü le tén. Bár a két
ki rály hí vei kö zött ki rob ba nó pol gár há bo rú így is mér he tet len szen ve dést oko zott,
még is a ki seb bik rosszat je len tet te az elõbb em lí tett osz mán had já rat ok kal szem ben.
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Az 1529., majd az 1532. évi szul tá ni had já rat so ka kat meg ré mí tett, ma ga
Szapolyai is érez te a szul tá ni szö vet ség egy re szo ro sabb csáp ja it, Lodovico Gritti ma -
gyar or szá gi meg je le né se, Eszék vá rá nak osz mán ki épí té se ag go da lom mal töl töt te el.31

En nek el le né re a kö vet ke zõ évek ben is szem elõtt tar tot ta, hogy Fer di nánd dal csak
olyan fel té te lek kö zött tár gyal hat és köt het bé két, „me lye ket a szul tán is el tud fo gad -
ni, más kü lön ben ma gunk és el len fe le ink nyil ván va ló pusz tu lá sá val kell szem be néz -
nünk. […] Egye dül ezt a célt kell szem elõtt tar ta nunk, kü lön ben vé günk van, ha
száz szor bé két kö tünk is. […] Mi ó ta a fel sé ges La jos ki rály meg halt, min dig is erõs
meg gyõ zõ dé sem volt, hogy Ma gyar or szág csak is a tö rök ba rát sá ga ré vén ma rad hat
fenn.”32 Szapolyai jól lát ta, hogy az adott vi szo nyok kö zött a tö rö kö ket le gyõz ni nem
le he tett, er re sem Fer di nánd nak, sem kü lön ne ki, sem együt te sen nem volt meg a
kel lõ ere jük. Így nem volt más meg ol dás, mint ki egyez ni a Por tá val és ez ál tal meg -
pró bál ni el ke rül ni az újabb és újabb por tyá kat és had já ra to kat. Az el kép ze lés ben volt
lo gi ka, hi szen már ko ráb ban is kiderült, hogy az osz mán se re gek a ne kik en ge del -
mes ke dõ te rü le te ket meg kí mél ték, és in kább a Fer di nánd hoz hú zó bir to ko sok ja va it
pusz tí tot ták. 

Szapolyai és kör nye ze te jól tud ta, hogy a ko ra be li szul tá ni had se reg gel nem ve -
he tik fel a har cot, tud ták ró la, hogy ren de sen fel van  sze rel ve, és a gya kor lott ka to -
nák nyu ga ti sors tár sa ik kal szem ben idõ ben meg kap ják a fi ze té sü ket. Egy 1529 no -
vem be ré ben ké szült le ve lé ben Brodarics azt ír ja, hogy „ha te hát a fel sé ges cseh ki -
rály ab ban bí zik, hogy le gyõz he ti eze ket vagy akár csak el len áll hat ne kik, ala po san
té ved. Meg le het […] okoz hat né mi kárt en nek a sze ren csét len ha zá nak, de az csak
ar ra lesz jó, hogy is mét ki hív ja ma ga el len ezt a ha tal mas fejedelmet.”33 Az Osz mán
Bi ro da lom szin te kor lát lan anya gi és em be ri erõ for rá sai mi att olyan had se re get ké -
pes ki ál lí ta ni, ami vel szem ben Fer di nánd egy sze rû en nem tud meg fe le lõ erõt fel mu -
tat ni, és a Ma gyar Ki rály ság meg szer zé sé re irá nyu ló ak ci ói csak újabb és újabb bün -
te tõ ex pe dí ci ó kat ered mé nyez nek, ame lyek so rán az egész or szág el pusz tul.

Szapolyai dip lo ma tái ezért sok szor si ker ként ál lí tot ták be a tö rö kök kel kö tött szö -
vet sé get, amely nél kül a szul tán csa pa tai már a töb bi ke resz tény ki rály ság te rü le tén
gá zol ná nak. 

Mind ezek el le né re egy ál ta lán nem ál lít hat juk, hogy Szapolyai szá má ra könnyû
lett vol na ez a dön tés. So kat té pe lõ dött, mi e lõtt el in dí tot ta vol na kö ve tét a szul tán -
hoz. A Verancsics-évkönyv ta nú sá ga sze rint gond já ban a Bib li á hoz for dult ta ná csért,
és „az evangéliomból meglátatá, hogy ha az te re ket se gít sé gül híhatja. Az cse ri ba rá -
tok azt le lik az evangéliomba, hogy az ki ve le jót tíszen, az az õ atyjafia.”34 Ezt az ál -
lí tást alá tá maszt ja az a Ka sza Pé ter ál tal ta lált le vél, amely ben Brodarics Ist ván
Nádasdy Ta más nak Je re mi ás pró fé ta köny vét aján lot ta tanulmányozni.35 Eb ben az Úr
fi gyel mez te ti Iz ra el né pét: „És most én oda adom mind e föl de ket Nabukodonozor-
nak, a ba bi lo ni ki rály nak, az én szol gám nak ke zé be; sõt a me zei ál la to kat is né ki
adom, hogy né ki szol gál ja nak. És né ki és az õ fi á nak és uno ká já nak szol gál min den
nem zet mind ad dig, míg el nem jõ az õ föl dé nek is ide je, és szol gál nak né ki sok nem -
ze tek és nagy ki rá lyok. Azt a nem ze tet és azt az or szá got pe dig, a mely nem szol gál
né ki, Nabukodonozornak, a ba bi lo ni ki rály nak, és a ki nem te szi nya kát a ba bi lo ni
ki rály jár má ba, fegy ver rel és éh ség gel és dög ha lál lal ve rem meg azt a nem ze tet, azt
mond ja az Úr, míg len ki ir tom õket az õ ke zé vel. […] Azt a nem ze tet pe dig, a mely
nya ká ra ve szi a ba bi lo ni ki rály jár mát és szol gál né ki, az õ föl dé ben ha gyom, azt
mond ja az Úr, és míveli azt és la ko zik benne.”36 Iz ra el te hát csak ak kor ma rad ha tott
fenn, ha el fo gad ta a gyû lölt des po ta jár mát, és szol gált ne ki, ahogy Brodarics sze rint
is az Ma gyar or szág egyet len esé lye, hogy szol gál jon a ma ga babilóni ki rá lyá nak, az -
az Szulejmánnak.
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Az 1532. évi szul tá ni had já rat pusz tí tá sa sok em bert ki áb rán dí tott a Szapolyai ál -
tal val lott po li ti ká ból. Ma ga Já nos ki rály is fel is mer te, hogy örök ké nem tart ha tó fenn
ez az ál la pot, az ál lan dó pol gár há bo rú le gyen gí ti, az egy re kö ze lebb me rész ke dõ ha -
tal mas fe ne vad pe dig a vé gén egy szem pil lan tás alatt el nye li a le gyen gült or szá got.
Ez fel gyor sí tot ta a Fer di nánd és Szapolyai kö zöt ti tár gya lá so kat, ám ezek sem feled-
hetették ve le azt, hogy az or szág jö võ jé nek iga zi zá lo ga a szul tán ma ga tar tá sa. A sors
fur csa fin to ra, hogy Já nos ha lá lá nak pil la na tá ban, majd az azt kö ve tõ szul tá ni had -
já rat so rán úgy tûnt, hogy a tö rök ba rát po li ti ká nak nin csen jö võ je, Szulejmán az
egész or szág to tá lis meg szál lá sá ra tö rek szik. Alig telt el azon ban pár hét, va la hol a
szul tán Bu da alat ti sát rá ban Szulejmán szá má ra nyil ván va ló vá vált, hogy nem nél -
kü löz he ti a ma gya rok kö zöt ti hí ve i nek tá mo ga tá sát, és el ren del te a ke le ti Ma gyar Ki -
rály ság létrtejöttét, mely bõl pár év ti zed del ké sõbb meg szü le tett a Szapolyai po li ti ká -
ját foly ta tó Er dé lyi Fe je de lem ség.

Csak gya ní tom, hogy Szapolyai tisz tá ban volt tet te i nek kö vet kez mé nye i vel, és
ab ban bí zott, hogy tet tei ké sõbb ér tel met nyer nek a kül vi lág elõtt. Ar ra va ló szí nû -
leg nem gon dolt, hogy a Habs burg-pro pa gan dá nak kö szön he tõ en jó val több elõ í té -
let ra kó dik a ne vé re, mint amennyit õ maga el fo gad ha tó nak vél. Öt száz év táv la tá -
ból vi lá go san lát szik, hogy az el le ne fel ho zott vá dak nem áll ják meg a he lyü ket, tet -
te it nem hol mi szü le té sé bõl vagy ne vel te té sé bõl fa ka dó jel lem hi ba, ha nem na gyon
is ra ci o ná lis hely zet fel is me rés irá nyí tot ta. En nek he lyes sé gé vel ter mé sze te sen le het
és kell is vi tat koz ni, ám azt nem le het tõ le el vi tat ni, hogy aki nek Hu nya di Má tyás
volt a pél da ké pe, majd a szul tán sát rá ban kel lett kéz csók ra meg je len nie sze re tett
ha zá já ért, an nak szá má ra az ural ko dás el sõ sor ban szol gá la tot, servitiumot és nem a
hu ma nis ta tör té net írók dicséretének kol du lá sát je len tet te. Ezt pe dig min den képp il -
lik ér té kel ni.
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1551 de cem be ré nek vé gén egész Eu ró pán vé -
gig sö pört a hír: meg gyil kol ták a ró mai anya szent -
egy ház bí bo ro sát, Vá rad püs pö két, a ko ra be li Ma -
gyar or szág és Er dély leg be fo lyá so sabb po li ti ku sát,
György pá los szer ze test.1 A gyil kos sá got nem ki -
sebb ural ko dó, mint Habs burg I. Fer di nánd ren -
del te el, és Er dély ben tar tóz ko dó zsol do sai haj tot -
ták vég re. A Szent szék a fel buj tó Fer di nánd el len
el já rást in dí tott, és Girolamo Martinengo bé csi
nun ci us ve ze té sé vel 1552–1554 kö zött nyo mo zást
foly ta tott. Bécs ben, Graz ban, Sop ron ban, Gyõ rött,
Kas sán folyt a ta núk meg hall ga tá sa. György ba rát
tit kos ter ve it, gya nús cse le ke de te it tu da kol ták, azt
bi zo nyí tan dó, hogy össze ját szott a tö rö kök kel, és
el árul ta a ke resz tény sé get. Az el já rás vé gül Fer di -
nánd fel men té sé vel zá rult. „Be bi zo nyo so dott”
ugyan is, hogy Frá ter György, a ró mai egy ház püs -
pö ke és bí bo ro sa a ke resz tény ség áru ló ja volt, a
po gány el len ség gel pak tált, és Er délyt a tö rö kök
ke zé re akar ta jut tat ni. Bár Frá ter Györ gyöt éle té -
ben és ha lá lát kö ve tõ en szá mos csa lás sal, ha zug -
ság gal, áru lás sal vá dol ták, az aláb bi ak ban a leg sú -
lyo sabb, Er dély el ve szej té sé re irá nyu ló vá dat sze -
ret ném kö rül jár ni és az ügy össze füg gé se it be mu -
tat va vé gül is az ol va só ra bíz ni a döntést… 

Kezd jük a tör té ne tet a vé gén: az 1552–1554 kö -
zött le zaj lott szent szé ki el já rás do ku men tu mai, a
ta nú val la tá si jegy zõ köny vek, va la mint a vád lott, I.
Fer di nánd ál tal vé del me ér de ké ben be mu ta tott le -
ve lek, fel jegy zé sek fenn ma rad tak a Va ti ká ni Tit kos
Le vél tár ban, ma is ol vas ha tók, ku tat ha tók.2 A
mint egy hat száz ol dal nyi pe res irat anyag ról a ké -
sõb bi szá za dok ban több nyi re csak a jegy zõ köny - 2014/11

...„ar cod tisz tá nak 
ta lál ta tott 
a leg ha tal ma sabb 
szul tán és az összes
szan dzsá ko sok elõtt”

OBORNI TE RÉZ

BA RÁT VAGY EL LEN SÉG? 
Egy áru lás tör té ne te, Er dély, 1551



ve ket tar tal ma zó má so la tok ké szül tek, ame lyek meg ta lál ha tók a ma gyar or szá gi köz -
gyûj te mé nyek ben. Eze ket az ira to kat fel hasz nál va le het a ko ra be li Ma gyar or szág tör -
té ne té nek egyes sze rep lõ it, ma gát Frá ter Györ gyöt is el he lyez ni azon a sakk táb lán,
ame lyen a 16. szá zad – szá munk ra leg alább is – leg iz gal ma sabb játsz má ja zaj lott. A
va ti ká ni pe res irat anya got 1988-ban meg je lent nagy sze rû köny vé ben Barta Gá bor
sok ré tû en fel dol goz ta. Ren ge teg fon tos le ve let, val lo mást, fel jegy zést idé zett, ame -
lye ket fel tud tam hasz nál ni a szó ban for gó kér dés be mu ta tá sá ra, ezek alap ján, hoz -
zá té ve né hány új for rást, igyek szem meg is mer tet ni az ol va sók kal a tör té ne tet.    

A gyil kos ság 1551. de cem ber 17-én haj na li egy-két óra táj ban tör tént. En nek kö -
rül mé nye it jól is mer jük, fel idéz ni itt most nem szük sé ges.3 A hír ha mar el ju tott a Va -
ti kán ba, III. Gyu la pá pá hoz, aki el sõ fel in du lá sá ban egy há zi átok kal súj tot ta azo kat,
akik a gyil kos ság ban bár mi mó don részt vet tek.4 Ké sõbb per sze föl men tést nyer tek a
bû nö sök, hi szen a ke resz tény ség el len sé gét – ahogy ké sõbb majd Fer di nánd in do kol -
ta, nem le he tett más mó don el tá vo lí ta ni, mint úgy, ahogy tör tént.   

Er dély nagy ha tal mú ura, Frá ter György 

Frá ter György (Utiešeniæ/Utiešenoviæ vagy más ként Martinuzzi György
1484?–1551) az 1540–50-es évek re a ke le ti or szág rész leg be fo lyá so sabb po li ti ku sa
lett. Szapolyai (I.) Já nos ki rály, majd öz ve gye Ja gel ló Iza bel la és gyer me kük,
Szapolyai (II.) Já nos Zsig mond vá lasz tott ki rály ta ná cso sa ként a leg ran go sabb or szá -
gos tiszt sé ge ket töl töt te be. Elõbb Já nos ki rály fõ bi zal ma sa, majd kincs tar tó ja (1534),
Vá rad püs pö ke (1534), Já nos ki rály ha lá la után ko ráb bi rang ja it meg tart va Bi har vár -
me gye fõ is pán ja, majd hely tar tó (1541), fõ bí ró (1544), vé gül már Fer di nánd ke gyel -
mé bõl vaj da, esz ter go mi ér sek (1551) és ha lá la elõtt két hó nap pal bí bo ros is lett. A
fel so rolt cí mek és ran gok szin te telj ha tal mat biz to sí tot tak szá má ra a ke le ti, a
Szapolyai-özvegy és fia ural ma alat ti or szág ré sze ken, be fo lyá sát még in kább fo koz -
ta, hogy szin te sa ját kül po li ti kát foly ta tott, ural ko dók kal le ve le zett, köz tük ma gá val
a szul tán nal is. Hosszú és ka lan dos éle tet élt, szol ga sor ból emel ke dett az or szág sor -
sát el dön tõ ha ta lom ra. Sze mé lyi sé gé vel, jel le mé vel és cse le ke de te i vel kap cso lat ban
szá mos kor tár sa nyil vá ní tott vé le ményt, de ki szá mít ha tat lan sá gát, rej té lyes sé gét, ön -
tör vé nyû sé gét mind annyi an meg em lí tet ték. 

Forgách Fe renc kap zsi nak, nagy ra vá gyó nak, ha tal mas ko dó nak ne vez te, sze rin te
„olyan nagy ha tal ma volt mint kor mány zó nak, hogy sem mi más nem hi ány zott a leg -
fõbb rang hoz és mél tó ság hoz [ne ki], csak a ki rá lyi cím”.5 Ami pe dig az áru lás vád ját
il le ti, Forgách sze rint Frá ter György nem Fer di nánd ki rályt, ha nem a szul tánt árul ta
el, er rõl szó ló vé le mé nyét így össze gez te: „[Szulejmán] Györ gyöt kor mány zó vá tet te,
s hû ség gel el kö te lez te, mert azt hit te, hogy szer ze te si vol ta, öreg sé ge mi att s a ki rá -
lyi mél tó ság hoz il lõ en a meg ál la po dást, a hû sé get, az áll ha ta tos sá got és a jó té te -
mény re va ló em lé ke zést so ha sem fog ja el vet ni. Ez zel szem ben most ki rály né ját, s
ural ko dó fi át, ter mé sze tes ura it, az or szá got és enmagát el árul ta.”6 Forgách sze rint
György ba rát nak oly nagy ha tal ma volt, „mely tõl ször nyen fél tek, s me lyet még azok
is gyû löl tek, akik nek hasz ná ra volt”.7

Beth len Far kas mér ték adó Er dély-tör té ne te már sok he lyütt ked ve zõ szín ben tün -
tet te föl a Ba rá tot, de az imént em lí tett tu laj don sá ga it õ sem lep lez te el. Tõ le is áll -
jon itt egy ér de kes rész let a nagy ra vá gyó, el bi za ko dott ön kény úr, Frá ter György dol -
ga i ról: „a tö meg ro kon szenv ét annyi ra meg nyer te, hogy egye dül csak õ for gott min -
den ki szá ján, szél té ben-hosszá ban, min den he lyen csak ró la mond ták: sen ki sem
for dít na gyobb gon dot az or szág ja vá ra, sen ki sem ad ja job ban bér be az arany-, az
ezüst- és a só bá nyák jö ve del mét, sen ki sem ta lál ja fel el mé seb ben a pénz szer zés
mód ját, sen ki sem va ló sít ja meg oko sab ban azt, amit el ter vez, sen ki sem igye ke zett14
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job ban né hai Já nos ki rály hely ze té nek meg szi lár dí tá sá ra, mint õ. Sen ki sem ké pes
olyan cso dá lat ra mél tó meg fon tolt ság gal meg tar ta ni Er délyt épen és sér tet le nül a
dol gok annyi vi ha rá ban, szi go rú te kin te tét úgy tart ja Er dé lyen, mint At lasz vál la in
az ég bol tot.”8 Beth len le írá sá ban sú lyo san igaz és va lós ál lí tá sok van nak, egy az erõ -
sza kos sá gig erõs, ke mény em ber ké pe tû nik föl, aki nek azon ban el nem ta gad ha tó ér -
de me volt, hogy az el kép zel he tet le nül nagy zûr za var ban ké pes volt va la hogy meg -
tar ta ni és mû köd tet ni Já nos ki rály or szág rész ét. Még hossza san le het ne for rá so kat
idéz ni pró és kont ra, de ta lán ennyi elég sé ges szem lél tet ni a György ba rát sze mé lyi -
sé ge és po li ti kai sze re pe kö rü li vi ha ro kat, fel iz zó szen ve dé lye ket.

Az 1551. esz ten dõ – Er dély Habs burg-fenn ha tó ság alá ke rül

1551 nya rán Iza bel la ki rály né és fia tá vo zott Er dély bõl, mi u tán György ba rát er re
rákényszerítette, és alá írat ta ve le a le mon dó nyi lat ko za tot. A Szapolyaiak or szág ré -
sze egye sült a Ma gyar Ki rály ság nyu ga ti ré sze i vel, I. Fer di nánd jo ga ra alatt. Az el sza -
kí tott te rü le tek hõn áhí tott egy sé ge meg va ló sult, is mét eggyé lett a váradi bé ké ben
1538-ban ket té osz tott or szág. A si ker ben nem kis ré sze volt György ba rát nak, aki
hosszú éve kig fá ra do zott a meg ál la po dás lét re ho zá sán. I. Fer di nánd tól meg is kap ta
ju tal mát Er dély meg szer zé sé ért: esz ter go mi ér sek ké ne vez te ki, és a ró mai ka to li kus
egy ház bí bo ro sá vá tet te.

György re ezt kö ve tõ en már „csak ” annyi fel adat várt, hogy mind ezt úgy ad ja elõ
az Osz mán Bi ro da lom szul tán já nak, a pa sák nak és ve zí rek nek, mint ha Er dély fö lött
még min dig a szul tán ál tal még 1541-ben odaren delt Já nos Zsig mond ural kod na. A
Habs burg-ha ta lom át vé tel le bo nyo lí tá sá ra Er dély be ér ke zõ Castaldo ge ne rá lis,
Nádasdy Ta más or szág bí ró és Bá tho ry And rás ki rá lyi biz to sok azon igye kez tek, hogy
meg szer vez zék az új ha tal mi be ren dez ke dést, meg fe le lõ em be re ket ta lál ja nak a tiszt -
sé gek re. Egy elõ re azon ban még min dig Frá ter György volt az úr a ke le ti ré sze ken,
nem tud tak fö lé be ke re ked ni, min den ki az õ sza vá ra hall ga tott. Castaldo rend sze re -
sen írt je len té se ket a bé csi ud var ba, és rit káb ban ugyan, de Nádasdy is be szá molt.
Jól lát ták, hogy György ba rát to vább ra is szo ros kap cso lat ban ma radt a Por tá val, mi -
ként alább majd rész le te seb ben lesz szó ró la, de ho gyan is sza kít hat ta vol na meg hir -
te len jé ben a kap cso la ta it? Min den eset re Castaldo és Nádasdy kép te le nek vol tak el -
iga zod ni a Ba rát po li ti kai sakk hú zá sa in, aki egyéb ként nem is igen állt szó ba ve lük,
dön té se i be pe dig vég képp nem avat ta be õket. A Bécs be kül dött je len té sek egy re ne -
hez te lõb bek, iz ga tot tab bak let tek, egy re több gya nút kel tet tek Fer di nánd ban ar ról,
hogy a Ba rát ket tõs já té kot ûz, va ló já ban nem a ma gyar ki rály nak, ha nem az osz má -
nok szul tán já nak ér de ke it szol gál ja, és az épp hogy Habs burg-kéz re ke rült Er délyt
most megint az osz má nok nak akar ja át ját sza ni. Fer di nánd ma ga sem tud hat ta, mi az
igaz ság, de er dé lyi meg bí zott jai már-már hisz té ri ku san gyû löl ni kezd ték a hely tar tót.
Ez az egy re nö vek võ ször nyû gya nú ve ze tett vé gül oda, hogy Fer di nánd bur kolt uta -
sí tást adott Castaldónak Frá ter György meg gyil ko lá sá ra.

Vá dak és ment sé gek 

Beth len Far kas Istvánffy Mik lós tör té net író mun ká já ra hi vat koz va idéz te fel azo -
kat a vá da kat, ame lye ket Fer di nánd 1552 ja nu ár já ban a ma gya rok hoz írt le ve lé ben
György nek fel rótt. Esze rint Frá ter György már „Sze pe si Já nos” – az az I. Já nos ki rály
– ide jé ben szét hú zást és párt üté se ket idé zett elõ az or szág ban, Bu dát áru ló ként oda -
ve tet te a tö rö kök nek, sõt „min den ter ve annyi ra össze fo nó dott a tö rö kök kel, hogy a
ke resz tény em ber el ne ve zé sen kí vül a ke resz tény ség nek sem mi nyo ma nem ma radt
ben ne”.9 Az zal is meg vá dol ta, hogy hoz zá, az az Fer di nánd hoz is csak azért pár tolt,
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hogy el ke rül je a ve szélyt, amely az osz má nok ré szé rõl fe nye get te a ki rály né val 1550-
ben ki ala kult konf lik tus hely zet mi att. Itt je gyez zük meg, hogy a ki rály né val ép pen
ami att ala kult ki ez a konf lik tus, mert György ba rát le akar ta õt mon dat ni Fer di nánd
ja vá ra. Foly tat va a vá da kat: mi köz ben Fer di nánd meg sze rez te szá má ra a bí bo ro si
tiszt sé get, a tö rö kök kel tit kos tár gya lá so kat foly ta tott, a ki rály né Er dély bõl tör tént tá -
vo zá sa (1551 nya ra) so rán a tar to mányt ma gá nak akar ta meg sze rez ni, és ami kor ez
nem si ke rült, ak kor is mé tel ten a tö rö kök kel lé pett kap cso lat ba. Vé ge ze tül ki je len tet -
te, hogy azt a sok go nosz sá got, ame lyet a ba rát el kö ve tett a ke resz tény ség el len, sem -
mi lyen más mó don nem le he tett el há rí ta ni, mint a meg öle té sé vel.

Az el já rás so rán a Va ti kán ki kül dött vizs gá ló biz to sai, Girolamo Martinengo bé csi
nun ci us ve ze té sé vel mint egy más fél-két esz ten de ig kér de zõs köd tek, hall gat ták meg
azo kat a sze mé lye ket, akik György ba rát kö ze lé ben, ve le kap cso lat ban vol tak. A ki -
hall ga tot tak szin te mind egyi ke el mond ta, hogy a Ba rát az 1540-es évek ben fo lya ma -
to san kap cso lat ban volt a Por tá val, csa u szok jöt tek-men tek, de hogy va ló já ban mi rõl
tár gyal tak ezek a kö vet sé gek, azt sen ki nem tud ta. De nem csak a sztambuli kö ve tek
jöt tek Er dély be, ma ga György ba rát is szá mos kül dön cöt, hír vi võt kül dött a Por tá ra,
mi ként ar ról Szalánczy Já nos, a ki rály né bi zal mi em be re be szá molt val lo má sá ban.10

Ezek alap ve tõ en nem vol tak tit kos kül de té sek, a kö ve tek sza ba don jár hat tak, ne ve ik
is is mer tek, a szük sé ges mér té kig György ba rát be is szá molt tár gya lá sa i ról az er dé -
lyi és a ki rály sá gi fõ urak nak, de tény, hogy a ki rály nét ki zár va az or szág rész po li ti -
kai-dip lo má ci ai ügye it ma ga in téz te.  

Fer di nánd ügy vé dei a tö rö kök kel va ló össze ját szás bi zo nyí tá sá ra szá mos olyan le -
ve let mu tat tak be az el já rás so rán, ame lye ket Frá ter György írt a szul tán nak, va la -
mely osz mán tiszt ség vi se lõ nek, vagy ame lyek hoz zá ér kez tek a Por tá ról. Ezek ar ra
ugyan bi zo nyí té kul szol gál tak, hogy sû rû le ve le zés zaj lott a Ba rát és az osz má nok
kö zött, tar tal muk azon ban sem mi fé le ke resz tény ség el le nes kons pi rá ci ót nem bi zo -
nyí tott. Az osz má nok le ve lei kö zött em lít sük meg Szokollu Mehmed pa sa11 né hány
le ve lét, amely ben a gya ko ribb hír adás ra és ar ra szó lí tot ta fel Györ gyöt, hogy ma rad -
jon a szul tán hû sé ges hí ve, to váb bá ér te sí tet te, hogy újabb kö ve te ket küld hoz zá. A
gya ko ri le vél vál tást nem kell kü lö nö seb ben in do kol ni, hi szen a Já nos Zsig mond ál -
tal uralt te rü let a szul tán be fo lyá si öve ze te volt, amely nek ügye i rõl ál lan dó tá jé koz -
ta tást kér tek és vár tak a Por tán.

Mik le het tek azok a hí rek, in for má ci ók, ame lye ket György ba rát el jut ta tott s szul -
tá ni ud var ba? Er re sem a Fer di nánd ügy vé dei ál tal be mu ta tott le ve lek, sem pe dig a
ta nú val lo más ok nem ad nak hi telt ér dem lõ vá laszt. Csak sej te ni, ki ta lál ni le het, hogy
bi zo nyá ra a ki sebb-na gyobb ka to nai kon tin gen sek moz gá sá ról vagy a ki rá lyi or szág -
rész ben zaj ló ese mé nyek rõl le he tett szó, az zal a fo lya ma tos hí zel gés sel kí sér ve, ame -
lyet az osz má nok kal va ló le ve le zés meg kí vánt. Egyet len ta nú, a már em lí tett
Szalánczy Já nos ho zott csak elõ egy ér de kes tör té ne tet, amit a Por tán hal lott Rusz -
tem pa sa nagy ve zír tõl. Esze rint a Ba rát ar ra biz tat ta vol na a szul tánt, hogy ha Habs -
burg (V.) Kár oly csá szár Bu da vissza fog la lá sá ra csa pa to kat in dí ta na, ak kor az osz mán
ha dak az oszt rák örö kös tar to má nyok, ne ve ze te sen Stá jer or szág el len in dít sa nak tá -
ma dást. (Va jon ez az öt let nem ju tott vol na eszé be a szul tá ni ud var stra té gá i nak?)  

Az osz mán szul tán nal a negy ve nes évek ben György ba rát ál tal foly ta tott kap cso -
lat tar tás lé nye gé ben ar ra irá nyult, hogy meg nyug tas sa a szul tánt, az ál ta la uralt or -
szág ré szek és az azok élé re ki je lölt ural ko dók a he lyü kön ül nek, mi ként azt a szul -
tán 1541-ben, Bu da alatt el ren del te, és nem ját sza nak össze a Habs bur gok kal. Eköz -
ben ma ga György ba rát volt az, aki azon fá ra do zott, hogy a ke le ti or szág részt va la mi
mó don a ma gyar ki rály, I. Fer di nánd jo ga ra alatt egye sít se. Õ hoz ta te tõ alá a gya lui
szer zõ dést (1541 vé ge), erõ sza kol ta ki a nyír bá to ri meg egye zést (1549) – ezek mind -
egyi ké ben ar ról ál la pod tak meg, hogy Iza bel la ki rály né az ál ta la uralt te rü le te ket Fer -16
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di nánd nak ad ja át –, és õ ér te el, hogy a szul tán ál tal a ke le ti or szág rész élé re he lye -
zett Iza bel la és Já nos Zsig mond vé gül le mond jon a ha ta lom ról, és 1551 nya rán tá -
voz zon az or szág ból. Akit Frá ter György sok éves dip lo má ci ai ma nõ ve re zés sel el árult
és hát ba tá ma dott, az ép pen ség gel a szul tán le he tett. Az a Szulejmán szul tán, aki a
jól is mert tör té net sze rint Bu da alatt úgy ren del ke zett a Szapolyai-özvegy és fia ural -
ma alá ke rü lõ te rü le tek rõl mint sa ját bi ro dal ma ré sze i rõl. Még egy szer szö gez zük le:
György ba rát az Osz mán Bi ro da lom be fo lyá si öve ze té ben a szul tán ál tal ki je lölt ural -
ko dó sze mé lye ket ar ra vet te rá, hogy a te rü le tet át ad ják a ma gyar ki rály nak, I. Fer di -
nánd nak, aki, nem mel les leg, ke resz tény ural ko dó volt. 

1551 nya rán te hát Fer di nánd szá má ra – Frá ter György nek kö szön he tõ en – igen
elõ nyös for du la tot vet tek az ese mé nyek: a ki rály né át ad ta a ki rály kö ve te i nek a ma -
gyar Szent Ko ro nát, az ural ma alatt ál ló ke le ti or szág rész fö löt ti ha tal mat, és tá vo zott
Er dély bõl. Fer di nánd el fo gad ta, öröm mel nyug táz ta a ha tal mi hely zet ilye tén for du -
la tát, és ar ra kér te György ba rá tot – aki nek köz is mer ten jó kap cso la tai vol tak a Por -
tán –, úgy kom mu ni kál ja a szul tán szá má ra ezt a for du la tot, hogy lé nye gé ben sem -
mi olyan nem tör tént, ami a szul tán ér de ke i nek el le né re len ne: „õfel sé ge sem mit sem
cse lek szik a bé ke el le né ben, ami kor vissza ve szi Er délyt mint Ma gyar or szág ré szét és
sa ját ját, sõt csak a Já nos ki rállyal kö tött egyez sé ge ér tel mé ben [jár el]”.12 Az egyez -
ség, amely re az elõb bi mon dat ban Fer di nánd utalt, a váradi bé ké nek ne ve zett meg -
ál la po dás volt, amely ki mond ta, hogy Já nos ki rály ha lá la után az ural ma alat ti te rü -
le tek Fer di nánd ha tal má ba ke rül nek. 

A fen teb bi mon dat ban bé ké nek ne ve zett fegy ver szü ne ti meg ál la po dást Fer di -
nánd Er dély el fog la lá sá val még is csak meg szeg te. Ez ugyan is az 1547 jú ni u sá ban öt -
éves idõ tar tam ra meg kö tött dri ná po lyi fegy ver szü ne ti egyez mény volt, amely ben
Fer di nánd el is mer te a szul tán ma gyar or szá gi hó dí tá sa it, és el fo gad ta a ha tal mi meg -
osz tott sá got, az azhogy a ke le ti ré sze ket és Er délyt a szul tán ural ja. Sõt Fer di nánd ab -
ba is be le egye zett, hogy a bé ke meg õr zé se ér de ké ben és sa ját ma gyar ki rály sá ga el is -
mer te té sé ért évi har minc ezer fo rin tot fi zes sen a Por tá nak. 

Vissza tér ve a tör té net re, mint em lí tet tem, 1551 õszén György ba rát nak az lett vol -
na a fel ada ta, hogy meg gyõz ze a szul tánt ar ról, hogy ami meg tör tént, az nem vagy
nem úgy tör tént meg. Az jól ki ve he tõ az Er dély át adá sát kö ve tõ idõ szak po li ti kai sze -
rep lõ i nek le ve le zé sé bõl, hogy ma ga Fer di nánd, de Frá ter György is igen-igen tar tott
a szul tán re ak ci ó já tól, at tól, hogy nem fog ja tét le nül néz ni egyik tar to má nya el ve szí -
té sét. Ami tõl tar tot tak, ha ma ro san be is kö vet ke zett.

Egy a Ba rát ál tal a szul tán hoz írt le vél bõl ki is de rül, hogy György ba rát va jon ho -
gyan is pró bál ko zott el te re lõ ma gya rá za tot ad ni, ami kor ar ról fag gat ták, hogy Já nos
Zsig mond és édes any ja mi ért tá vo zott ab ból a tar to mány ból, aho vá szul tá ni pa rancs
he lyez te õket. György azt ír ta, hogy Já nos Zsig mond csu pán sa ját vá ro sá ba, Kas sá ra
ment, és csak azért, mert õ – az az Frá ter György – azt pa ran csol ta ne ki, hogy há za -
sod jon meg – Já nos Zsig mond 11 éves ek kor –, és a hoz zá mél tó fe le ség je lölt a ró mai
ki rály le á nya le het, aki vel majd ott ta lál ko zik, és aki nek édes aty já val a szul tán ma -
ga is bé ké ben él.13 Hogy ez mennyi re volt hi he tõ ma gya rá zat a szul tán szá má ra, azt
nem tud juk. De nem örül tek a hír nek a Por tán, annyi bi zo nyo san ki de rült Szokollu
Mehmed pa sa és György ba rát le vél vál tá sá ból. Frá ter György Szokollu Mehmed pa -
sá nak írt le ve le i bõl jó né há nyat be mu tat tak a va ti ká ni el já rás so rán, ar ra vo nat ko zó
bi zo nyí ték ként, hogy György ba rát el árul ta a ka to li kus ki rályt és a ke resz tény sé get.
Az tény, hogy ezek ben az 1551 õszén írt le ve lek ben Frá ter György va ló ban a szul tán
irán ti tö ret len alatt va lói hû sé gét fe jez te ki, és a szul tán rab szol gá já nak ne vez te ma -
gát és ki rá lyát, Já nos Zsig mon dot is.14 Hossza san bi zony gat ta, hogy az er dé lyi ré szek
to vább ra is Já nos Zsig mond bir to ká ban van nak, és az õ – az az Frá ter György – kor -
mány zá sa alatt áll nak, a né met ha dak csak is a te mes kö zi – te hát Petrovics Pé ter re bí -
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zott szan dzsák te rü le tén lé võ – vá rak ba száll tak. Ezek a vá rak pe dig Lippa, Solymos,
Te mes vár, Be cse, Becskerek, Arács vol tak – ta lán nem vé let le nül azok, ame lye ket az
osz mán ha dak az 1552. évi had já rat so rán el pusz tí tot tak és be vet tek.     

György ba rát nak azon ban a sza va kon túl me nõ en tet tek kel is bi zo nyí ta nia kel lett
azt, hogy Er dély és a ke le ti or szág rész a Habs burg-ha ta lom át vé tel után is a szul tán
hû sé gén ma radt – ezt az zal tud ta de monst rál ni, hogy Castaldo ge ne rá lis er dé lyi be -
vo nu lá sa után is be küld te a Szapolyai-országrész éves adó ját a Por tá ra, még hoz zá Já -
nos Zsig mond ne vé ben. A be kül dött adó tíz ezer fo rint le he tett, a hoz zá csa tolt aján -
dé kok kal együtt har minc ezer fo rint ra rú gott. Ké sõbb, a vád irat ban, Frá ter György e
tet tét szin tén mint a tö rö kök höz hú zó áru ló cse le ke de tet rót ták föl. Ma már, azt hi -
szem, na gyon is vi lá go san lát juk, hogy Frá ter György ho gyan pró bált a két ha ta lom
kö zött egyen sú lyoz ni, sza vak kal, gesz tu sok kal, tet tek kel el há rí ta ni az osz mán ka to -
nai tá ma dást. Egy al ka lom mal azt mond ta, mi ként azt szin tén a ta nú val la tá si jegy zõ -
köny vek ben Scheiber Far kas val lot ta: „na gyon sok ment sé get kell ke res nem a szul -
tán elõtt, ha meg tud ja az egyez sé get. [Az Iza bel la és Fer di nánd kö zöt ti egyez ség rõl
van szó.] Mert õ hatalmas… és el tud ja fog lal ni Er dély or szá got, míg a ki rály nak
nincs fel ké szült had se re ge.”15 Ez így is volt, az Er dély be ér ke zett Habs burg-zsol dos
csa pa tok ról már egy ko ra be li tör té net író meg je gyez te, hogy had se reg nek ke vés, kö -
vet ség nek vi szont sok volt a be vo nu ló öt-hat ezer fõ nyi zsol dos ka to na. Szulejmán
szul tán pe dig, ha Er délyt nem is száll ta meg ha da i val, de meg tor ló had já ra tot in dí -
tott, mely nek so rán a Ti sza és a Ma ros men te sú lyos pusz tí tást szen ve dett el. El esett
Te mes vár, Lippa, Szol nok, és bár a di csõ eg ri vár vé dõk meg ál lí tot ták az osz mán ha -
da kat 1552 õszén, a had já rat okoz ta anya gi és em ber vesz te sé get ez zel nem le he tett
sem mis sé ten ni. A Habs burg-se re gek pe dig, ahogy Frá ter György sej tet te, ké sõbb sem
tud ták meg vé de ni a ke le ti or szág részt.

Fer di nánd egy 1551. jú li us vé gén György ba rát nak írt le ve le újabb ada lék kal szol -
gál ar ra vo nat ko zó an, hogy a ki rály ho gyan gon dol ko dott Er dély rõl an nak át vé te le
után. Eb ben a le vél ben a ki rály ar ra kér te György ba rá tot, hogy Er dély ügye i ben jár -
jon köz be a szul tán nál, az az ma gya ráz za meg, mi ért is tör tént az, hogy az õ ha tal má -
ba ke rült ez az or szág rész. Er re a cél ra, mi ként azt több le vél is bi zo nyít ja, bi zony na -
gyon is fel akar ták hasz nál ni György ba rát por tai kap cso la ta it, míg egy má sik cél – a
bû nös ség bi zo nyí tá sa – ér de ké ben ép pen ezek kel a kap cso la tok kal le he tett õt meg tá -
mad ni. Fer di nánd te hát így írt: „a tö rö kök csá szá rá nak kö ve tünk út ján azt üzen tük,
hogy az õve le kö tött bé két és fegy ver szü ne tet szi go rú an be tar tot tuk.”16 De mi vel az
el múlt év ben, Er dély ben za va rok tá mad tak – foly ta tó dik a le vél – és a bu dai pa sa is
Er dély el len tá madt, Fer di nánd úgy lát ta, hogy „köz be kell avat koz nia,” és ezt pusz -
tán a szul tán nal kö tött fegy ver szü net ér tel mé ben tet te. Biz to sí tot ta egyút tal a szul -
tánt ar ról, hogy az éves adót és a szük sé ges aján dé ko kat õ is meg fog ja ad ni, vé gül
kér te, hogy György ba rát és a temesi is pán (Petrovics Pé ter) küld jön kö ve te ket a szul -
tán hoz, és azok ugyan ezt mond ják: „kér jük te hát Hûségteket, úgy irá nyít sa eze ket a
dol go kat, hogy el lent mon dás ne le gyen ben nük, és hogy a fegy ver szü net
megõriztessék…”17

Az adó és az aján dé kok fi ze té se és be kül dé se nem el ha nya gol ha tó ré sze tör té ne -
tünk nek. Ezek be kül dé se egy rész rõl az alá ve tett sé get szim bo li zál ta az er dé lyi-ke le ti
or szág rész szá má ra már 1542-tõl kez dõ dõ en, más rész rõl az adott konk rét hely zet -
ben, 1551 nya rán ar ra is szol gál ha tott, hogy meg nyug tas sa a por tai ha tal mas sá go kat,
és el ve gye tá ma dó ked vü ket. Ma ga Fer di nánd ki rály is át érez te en nek je len tõ sé gét, õ
is az adó és aján dé kok be kül dé sé tõl re mél te, hogy a szul tán nem in dít tá ma dást.
1551 nya rán, a ha ta lom át vé tel és az adó be kül dé se után tör tént egy gya nús eset:
György ba rát egy olyan szul tá ni le vél rõl tu dó sí tot ta az er dé lyi ura kat, mely sze rint
Szulejmán meg erõ sí tet te õt Er dély kor mány zá sá ban. Az urak igen csak gya na kod tak18
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ar ra, hogy Frá ter György ma ga ír ta a le ve let, mert ab ban a szul tán a ke resz tény ség
osz lo pá nak ne vez te õt.18 Ám ezek a ki fe je zé sek egyál ta lá ban nem szo kat lan ud va ri -
as sá gi for mu lák vol tak az osz mán ud va ri le ve le zé si stí lus ban. 

1551 nya rán az Er dély ben ki ala kult hely zet rõl Petrovics Pé ter tu dó sí tot ta a Por -
tát, és ez után szü le tett a szul tán György ba rát nak írott le ve le: „Mi vel Er délyt a ki rály
fi á nak ad tuk szan dzsák ként, õ most is a mi szervitorunk és alatt va lónk, ahogy ap ja
is szol gánk és alatt va lónk volt, ezért is szük sé ges, hogy ezt a ki rály fit vé del münk be
ve gyük. Ha te hát el tû ri tek, hogy a ki rály fi át a né me tek el vi gyék, mindõtöket ir ga lom
nél kül kard dal da ra bok ra vá ga tunk. Úgy irá nyít sá tok te hát dol ga i to kat, hogy õt az or -
szág ban ura i tok ként megtartsátok…”19 A szul tán tu dat ta azt is az er dé lyi ek kel, hogy
mely pa sák, mely ka to nai egy sé gek kel let tek ki ren del ve a had já rat ra. A ruméliai beg -
ler bég, a szilisztrai és a vidini pa sa, a mold vai és a havaselvi vaj dák és a ta tár kán
ha tal mas se re ge ug rás ra ké szen áll Er dély ha tá rán, csak a pa ran csot vár ják a tá ma -
dás ra. Ha te hát a né me tek se re gét nem ûzik ki Er dély bõl, ezek mind annyi an meg in -
dul nak – szólt a fe nye ge tés. 

Mi vel ah hoz két ség nem fér, hogy ez és ta lán még több ha son ló fe nye ge tõ le vél
és üze net ér ke zett Er dély be, nem cso dál koz ha tunk azon, hogy György ba rát min den
ké pes sé gé vel igye ke zett meg bé kí te ni a sztambuli ud vart és a tá ma dást meg aka dá -
lyoz ni. Ezt a ta núk val lo má sai nyil ván va ló an bi zo nyí tot ták. A Ba rát kö ve te ket és le -
ve le ket kül dött a Por tá ra és a kör nyék be li osz mán tiszt ség vi se lõk nek, men te get ve a
hely ze tet és bi zony gat va, hogy meg fog ja ta lál ni a mód ját an nak, hogy a né me tek ki -
men je nek az or szág ból, és hogy ez az or szág to vább ra is Iza bel la ki rály né és fia bir -
to ká ban van, ame lyet õ kor má nyoz.20 Ezek rõl a le ve lek rõl – szin tén a ta nú val la tá si
jegy zõ könyv bõl tud juk – a kor tár sak, még hoz zá a leg mû vel tebb ki rá lyi ta ná cso sok,
Oláh Mik lós és Bor nem issza Pál21 is meg je gyez ték, hogy mi cso da le le mé nyes ség és
mû vé szet nyi lat ko zott meg ben nük.22

Frá ter György te hát a Habs burg-ha ta lom át vé telt kö ve tõ en is mé tel ten ma ga és a
ke le ti or szág rész egé szé nek hû sé gét bi zony gat ta a szul tán nak, aho gyan a negy ve nes
évek ben mind vé gig, mi köz ben azon mes ter ke dett, hogy a tar to mányt Habs burg-kéz -
re játssza. Ket tõs já ték nak tû nik ez, két ség te le nül. Egy ilyen ra gyo gó el me, egy or szá -
gok sor sá ról dön tõ éles eszû po li ti kai sakk já té kos va jon nem szá molt a Por ta meg tor -
ló in téz ke dé se i vel, ha egyik alá ve tett tar to má nya a leg na gyobb el len sé gük, a Habs -
bur gok ke zé re jut? Nem szá molt va jon az zal, hogy, mi ként az osz má nok nem egy al -
ka lom mal ígér ték: tûz zel-vas sal emész tik meg az or szá got? Hi deg vér rel ígér te vol na
hû sé gét és a Szapolyaiak ural ma alat ti or szág részt mind két ural ko dó nak? Va ló ban
azt hit te, hogy a szul tán dü hét le csen de sít he ti adó fi ze tés sel és mé zes sza vak kal?
Ezek re a kér dé sek re sem a Ba rát, sem a fõ urak és ural ko dók le ve lei, sem a ta nú val -
la tá si jegy zõ könyv eled dig nem adott biz tos vá laszt.

Annyit azon ban bi zo nyo san tu dunk, hogy 1551 ké sõ nya rán, ko ra õszén Frá ter
György pró bál ta men te ni a ment he tõt és tár gyal ni a Por tá val. A fen teb bi ek ben elõ so -
rolt ma nõ ve rek át me ne ti si ker rel jár tak, ok tó ber ben Szokollu Mehmed pa sa ezt ír ta
a ba rát nak: „ar cod tisz tá nak ta lál ta tott a leg ha tal ma sabb szul tán és az összes szan -
dzsá ko sok elõtt.”23 Úgy tûn he tett ezek ben a he tek ben, hogy a Ba rát mes ter ke dé se it
si ker ko ro náz ta, a Por ta gya nak vá sát el al tat ta, a meg tor lás tól va la hogy meg me ne kül
az or szág. Eköz ben vi szont a má sik ol da lon, a bé csi ud var ban épp el len ke zõ irány -
ba for dul tak a dol gok, György ba rát egy re na gyobb gya nú ba ke rült Fer di nánd elõtt.  

Nádasdy Ta más és Castaldo ge ne rá lis sze re pe 

A Habs burg-ura lom alat ti or szág rész leg be fo lyá so sabb po li ti ku sa a kor szak ban két -
ség te le nül Nádasdy Ta más (1498–1562) volt, aki 1551-ben – Giambattista Castaldo
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csá szá ri had ve zér, Er dély ka to nai hely tar tó ja mel lett – or szág bí ró ként szin tén tag ja volt
a Fer di nánd ne vé ben a ha ta lom át vé tel re ér ke zõ kö vet ség nek. A köz te és Frá ter György
kö zöt ti le ve le zés egé sze még nincs fel dol goz va, nem is bõ vel ke dünk egy más nak írott
le ve le ik ben, de né hány fenn ma radt da rab még is né mi el iga zí tást nyújt. György ba rát
le ve lei ud va ri as nak és egy ben tak ti kus nak is tûn nek, cél sze rû volt ugyan is jó kap cso -
la tot tar ta nia a ki rá lyi or szág rész je les em be ré vel, ha tu dó sí tást akart kap ni az oda át
tör tén tek rõl. Nádasdy – mi ként a ta nú val la tás so rán ki de rült – õs el len sé gé nek te kin -
tet te Györ gyöt, mint mond ta, ré gi el len sé gek vol tak, köz- és ma gán ügyek bõl fa ka dó an
egy aránt, és go nosz szán dé kot tu laj do ní tott min den cse le ke de té nek. Azt is több al ka -
lom mal ki je len tet te, hogy Ma gyar or szág romlásának a Ba rát volt az oka.24 Ho lott va la -
me lyest õ is rá volt szo rul va György ba rát jó in du lat ára, hi szen test vér hú ga, Nádasdy
An na volt az osz má nok bör tö né ben síny lõ dõ Majlád/Majláth Ist ván fe le sé ge, és
Fogaras vá rá nak bir to ko sa i ként kü lön fé le bir tok ügy le te ik is vol tak az er dé lyi ré szen.
Nádasdy azt is mond ta a kérdezõbiztosoknak az em lí tett vizs gá lat so rán, hogy a Ba rát
min dig ül döz te és tá mad ta õt ma gát, az övé it és bir to ka it is. Hosszú évek óta fenn állt
az el len sé ges ke dés ket te jük kö zött, aho gyan két nagy ra vá gyó és je len tõs ha ta lom ra
szert tett po li ti kus kö zött ez nem szo kat lan. De szá mos konk rét eset rõl is le het tud ni,
ami el len té tet okoz ha tott a két po li ti kus kö zött.25

Kap cso la tu kat a jól fel fo gott ér dek irá nyí tot ta, mi ként az az aláb bi le vél bõl ki de -
rül. A kel le mes nek tû nõ hang vé tel el le né re a leg ke ve sebb, amit mond ha tunk, hogy
Nádasdy igen ko mo lyan gya na ko dott a Ba rát ra, és ké tel ke dett Fer di nánd irán ti jó in -
du la tá ban. Frá ter György a ma ga mód ján igye ke zett köz ben jár ni a Hét to rony ban ra -
bos ko dó Majlád ügyé ben, nem tit kol ta – ahogy so ha sem tet te –, hogy tö rök kö ve tek -
kel tár gyalt, ezen kí vül hí re ket kül dött és kért Nádasdytól. Az 1550 már ci u sá ban kelt,
ere de ti leg la tin nyel vû le vél – amely re mél he tõ leg az ol va sók ér dek lõ dé sé re is szá -
mot tart – be mu tat ja a két fõ úr kö zöt ti kap cso lat tar tás jel le gét, stí lu sát:26

Te kin te tes és nagy sá gos Nádasdy Ta más úr nak, 
Vas vár me gye is pán já nak, 
a ki rály õfel sé ge fõ ka pi tá nyá nak, tisz te let re mél tó ba rá tom nak. 

Te kin te tes és nagy sá gos uram, tisz te let re mél tó ba rá tom, üd vöz le tet és ked ve zé -
sünk aján lá sát. Majlád úr ügyét ed dig úgy moz dí tot tam elõ re, hogy [meg hagy tam]
min den kö vet ség nek, hogy er rõl a pa sák nál – akik mun kál ko dá sá tól ez az ügy leg fõ -
kép pen ered mény re jut hat –  kö ve te ink ki fe je zet ten em lí tést te gye nek, és most is, ami -
kor kö ve te ink az adó val és aján dé kok kal a csá szár [szul tán] Por tá já ra kül det tek, ál -
ta lam úgy let tek ki ok tat va, hogy Majlád urat és Tö rök Bá lint urat is, ha Is ten ked ve zõ
al kal mat ad, azt a mó dot kö vet ve, amit csak ma guk nak a kö ve tek nek je gyez tek fel, az
õ sza ba du lá suk ra hasz nál ják. Azt pe dig, amit a te kin te tes és nagy sá gos Salm úr nak
[Niklas graf zu Salm]27 – ahogy te kin te tes és nagy sá gos ura ság tok ír ja – én mond tam,
meg le het, hogy va la mi olyas mit mond tam, még is, ami lyen meg vi selt tes ti ál la pot ban
va gyok, nem em lék szem, hogy olyas mit tet tem vol na, ha pe dig mond tam va la mi ha -
son lót, a tö rök mód ra utal tam, hogy a vesz te ge tés re azok erõ sen kap ha tók, sem mi
olyan nincs, amit meg ten ni vissza uta sí ta ná nak, mi vel na gyon sze re tik a pénzt, ezen -
kí vül más utat a sza ba du lás ra nem lá tok. Most sem mi új ság nincs, ha csak nem az,
hogy a csá szár há rom csa u sa volt ná lam, nem sok kal ez elõtt, akik kö zül ket tõt a csá -
szár Per zsi á ból va ló vissza té ré sé nek örö mé re küld tek hoz zám, eze ket feb ru ár 15-én
vissza bo csá tot tam. A har ma di kat pe dig a mi kö ve te ink kel, az adó val és aján dé kok kal
már ci us 5-én el küld tem, akik Bras só ban a csá szár kö ve té vel, Fered csa us sal szem be -
ta lál koz tak, aki ál tal [a csá szár] azt kér te tõ lem, hogy molossusokat [nagy tes tû pász -
tor ku tya faj ta] vagy más nyúl fo gó ku tyá kat küld jek ne ki. 20
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A csá szár fe le sé gé vel, le á nyá val és ve jé vel, Rusztán pa sá val egy Dri ná poly [ma:
Edirne, Tö rök or szág] mel let ti hely re ment, ahol kedv te lés bõl va dász ni szo kott, és ott a
fi á val is – akit tá vol lét ében Dri ná poly ban ha gyott – ta lál ko zott, majd a va dá sza tot be -
fe jez ve, fi át vissza küld te Dri ná poly ba, õ ma ga egye dül ment vissza Kons tan ti ná poly -
ba, és ott azon nal el ren del te övé i nek, hogy ha di fel sze re lést hord ja nak oda, hogy ezt
mi lyen ok ból cse le ked te, nem tu dom. 

A len gye lek és a mold va i ak há bo rú ba kezd tek, és ahogy tu dom, a mold va i ak kö -
zül so kan  kí ván ták ezt, hogy eb bõl mi lesz, ta vasz ra de rül het ki; úgy le het ne le ír ni,
hogy itt én a mold va i ak és a ha vas al föl di ek kö zött úgy va gyok, mi ként a szkítiai pusz -
ta ság kö ze pén; olyan dol gok ról, amik ked vem re vol ná nak, nem tu dok, igen há lás len -
nék ezért, ha te kin te tes és nagy sá gos ura ság tok, ré gi ba rát já nak meg se gí té sé re gon dol -
va, azok ról a dol gok ról, ame lyek oda át tör tén nek, né mely kor ér te sí te ne. Mi vel hogy
mind azo kat igaz nak vé lem, ame lyek meg tör tén tét te kin te tes és nagy sá gos ura ság tok -
tól ka pom.

[Ura ság tok nak] min den jót kí vá nok. [Kolozs]Monostorról, az Úr 1550. évé ben,
már ci us 24-én.

György ba rát, váradi püs pök, kincs tar tó és hely tar tó stb.

A Bécs ben György ba rát el len iz ga tó má sik sze mély, Giovanni Battista
(Giambattista) Castaldo (1493?–1563), itá li ai szár ma zá sú ka to na, had ve zér, akit Er -
dély be ér ke zé sét kö ve tõ en Fer di nánd ka to nai hely tar tó vá ne ve zett ki. Fer di nánd és
Castaldo kö zöt ti le ve lek igen nagy szám ban ma rad tak fenn a bé csi le vél tár ban. A ki -
rály Castaldo ge ne rá lis hoz 1551. jú li us 30-án írott le ve lé ben ar ra biz tat ja a ge ne rá -
list, hogy az er dé lyi vá rak meg erõ sí té sé hez, az ott ál lo má so zó ka to na ság éle lem mel
és mu ní ci ó val va ló el lá tá sá hoz kér je Frá ter György se gít sé gét, mert õ ma ga most nem
tud pénzt kül de ni, a hely tar tó pe dig több ször is ír ta, és kö ve tei ál tal is üzen te, hogy
min den ben a se gít sé gé re lesz Fer di nánd nak Er dély ben. A ki rály ki fe jez te ab bé li re -
mé nyét is, hogy a kö vet ke zõ or szág gyû lé sen az er dé lyi ren dek Frá ter György és
Nádasdy Ta más je len lét ében tár gyal nak, és az õ ta ná csa i kat fi gye lem be vé ve dön te -
nek mind azon kér dé sek rõl, ame lyek az or szág vé del mét érin tik. A le vél kel te után
csu pán két hét tel Fer di nánd azt ta ná csol ta Castaldónak, hogy óva to san és oko san vi -
sel je ma gát a püs pök kel szem ben. A ge ne rá lis ka to nai te het sé gét nem iga zán tu dom
meg ítél ni, és a ki rály dön té sét, hogy õt kül di Er dély be, vi tat ni sem il do mos, ám az
tény, hogy Fer di nánd ural má nak meg szer ve zé sé re nem a leg al kal ma sabb em ber volt.
Mi vel Castaldo nem tu dott ma gya rul, ha mar meg rom lott a kap cso la ta az er dé lyi ren -
dek kel. György ba rát ha lá la után tel je sen ma gá ra ma radt egy ide gen tar to mány ban,
sen ki ben sem bí zott. Ne héz sé ge it fo koz ta, hogy nem tud ta fi zet ni ka to ná it, szin te fo -
lya ma tos ha lál fé le lem ben élt az utol só er dé lyi hó nap ja i ban, míg vé gül 1553 nya rán,
ha da i val együtt tá vo zott. 

Fer di nánd te hát nagy részt Castaldo je len té sei alap ján tá jé ko zód ha tott az er dé lyi
hely zet rõl, és mint lát hat tuk, a ka to nai hely tar tó nem tud ha tott sem mi biz to sat, csak
a fo lya ma to san jö võ-me nõ tö rök kö ve tek rõl és le ve lek rõl ér te sült. A Ba rát tény le ges
szán dé ka it sen ki sem tud hat ta. Egy ta nú val lo mást idéz nék még, hogy vég képp
össze za var jam az ol va sót, még pe dig Johann von Oppersdorf zsoldoskapitány val lo -
má sát, aki 1551 te lén nem Er dély ben, ha nem a ki rály ság ban tar tóz ko dott. A ka pi -
tány a kérdezõbiztosok kér dé sé re, hogy mi ért is kel lett meg gyil kol ni a Ba rá tot, így
nyi lat ko zott: „ab ból a tar to mány ból egé szen idá ig hal lat szott, hogy György ba rá tot
áru lás sal gya nú sít ják. Egy na gyon tisz tes ma gyar tól, név sze rint Bor ne mi szá tól, aki
a ba rát szervitora volt, és most Ko lozs vár ban bí ró, és so kak tól má sok tól is hal lot ta,
hogy õ és az övéi óva kod ja nak a ba rát tól […], mert an nak olyan a lel ke, hogy sen kit
ná la ma ga sabb ál lás ban nem tûr el, vagy va la kit, aki ná la töb bet ér.[…] ezt [az áru -
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lást] nem a tö rök irán ti sze re tet bõl, ha nem azért tet te, hogy a ró mai ki rályt és a tö -
rök szul tánt is ki játssza, és egye dül õ ural kod jék Er dély ben.”28 György ba rát, aho gyan
sok for rás is meg erõ sí tet te, ha ta lom vá gyó és ural ko dó tí pu sú em ber volt, de hogy a
két vi lág ha ta lom kö zött õr lõ dõ tar to mány ban ma ga akart vol na ki rály len ni, az szá -
mom ra ne he zen el kép zel he tõ. 

A val lo má sok kö zött ta lál ha tó Castaldo tol má csá nak, Scheiber Far kas nak el be -
szé lé se ar ról, hogy a had pa rancs nok hosszas gyöt rõ dés után dön töt te el vé gül a Ba -
rát meg öle té sét. A gyil kos ság éj sza ká ján csú nyán össze vesz tek, már nem elõ ször.
Castaldo György fe jé re ol vas ta, hogy nem vi sel ke dik õszin tén Fer di nánd ki rállyal,
tiszt sé ge ket és ezek hez il lõ ha tal mas fi ze tést ka pott Fer di nánd tól, meg kap ta az esz -
ter go mi ér sek sé get, és a ki rály a bí bo ro si mél tó sá got is ki jár ta szá má ra, de õt még ez
sem elé gí tet te ki, ki rá lyi ko ro nát akart ton zú rás fe jé re, de Is ten ezt nem fog ja meg en -
ged ni, Is ten ha rag ja le fog rá súj ta ni.29 Mi köz ben Castaldo or dí tott, a Ba rát vö rös arc -
cal csak annyit mon dott, hogy ez nem tar to zik Castaldóra, és õ tud ja, hogy jó vég re
vi szi a dol go kat, ame lye ket el ter ve zett.

A val lo más té võk szin te mind egyi ke utalt ar ra a szó be széd re, köz hír re, ami ez idõ
tájt szárny ra kelt. Er dély-szer te be szél ték, hogy György ba rá tot va ló já ban fé kez he tet -
len ha ta lom vá gya ve zé rel te, és ma ga akart ural kod ni. Hû sé get sem a szul tán hoz, sem
a ki rály hoz nem tar tott, mind ket tõt el árul ta. 

Frá ter György po li ti kai szán dé ka i nak, ma nõ ve re i nek kö ve té se, elem zé se meg le -
he tõ sen ne héz fel adat elé ál lít ja a ku ta tót, de újabb for rá sok, köz tük pél dá ul a
Nádasdy- és a Castaldo-levelezés to váb bi da rab ja i nak fel tá rá sa ré vén újabb és újabb
ér tel me zé sek szü let het nek nap ja ink ban is.    

A ta nul ság

Mond hat nám azt egy sze rû en, hogy ta nul ság nincs. Vélt vagy va lós áru lá so kat
gyak ran kö vet tek po li ti kai gyil kos sá gok a tör té ne lem ben. Vagy hossza san fej te get het -
ném, hogy egy bo nyo lult po li ti kai-ha tal mi – és hogy a má hoz kö ze lít sünk: kom mu -
ni ká ci ós – vál ság hely zet állt elõ, amely nek sze rep lõi szö ve vé nyes szá la kat fon tak,
sa ját el kép ze lé sek kel ren del kez ve pró bál ták a ma guk és töb bé-ke vés bé or szá guk ja -
vát is néz ni a meg ol dás ke re sé se so rán. Meg tud ha tó-e va la ha az igaz ság, György ba -
rát va ló di cél ja? Nem hi szem. A Ba rát ha lá la után, ké sõb bi ko rok tör té net írói és a je -
len kor tör té né szei sa ját em be ri ér ték rend jük nek, is me re te ik nek, ol va sott sá guk nak,
élet ta pasz ta la ta ik nak meg fe le lõ en al kot hat nak vé le ményt a tör tén tek rõl, az egy ko ri
pá los szer ze tes, György ba rát áru lá sá ról, és ezt szor go san meg is te szik, év szá zad ok
óta. S ha va la ki nek ér dek lõ dé sét az el mon dot tak alap ján fel kel tet te a túl zás nél kül
iz gal mas nak mond ha tó eset, an nak to váb bi el mé lyü lés re szív bõl aján lom Barta Gá -
bor már em lí tett kö te tét.    
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ma gyar tör té nel mi re gény írás egyik el -
sõ nagy alak ja, az er dé lyi bá ró Ke mény
Zsig mond 1862-ben meg je lent Zord
idõk cí mû mû ve a szét hul ló kö zép ko ri

Magyaroszág sor sá ról írt – s a bu kás túl élõ i nek le -
het sé ges ma ga tar tás for mái kö zött Bar na bás dé mo -
ni kus alak já ban fel vá zol ta a tö rök ké lett ma gyar fi -
gu rá ját is. Az 1850-es évek ben szü le tett mû alig -
ha nem a ma gyar tár sa da lom ak ko ri ak tu á lis gond -
ja i ra is re a gált – bi zo nyá ra nem volt ne héz pár hu -
za mo kat von ni a Habs burg-ön kény ura lom ak ko ri
ma gyar or szá gi ki szol gá lói és a tö rök hó dí tók több
száz év vel ko ráb bi szál lás csi ná lói kö zött. 

Ké sõbb a ma gyar tár sa da lom haj la mos volt
„meg fe led kez ni” en nek is meg an nak a kor szak nak
is a „meg té vedt” bá rá nya i ról, s a „passzív rezizten-
cia/aktív el len ál lás” ele gáns kép ze té be bur ko lóz va
szép csönd ben ki hagy ta a nem zet tör té nel mi em -
lé ke ze té bõl az el len ség gel cim bo rá ló, ne tán még
„tö rök ké lett” ma gya rok za va ró alak ját. 

Ma guk a tör té ne lem ku ta tói is elég kétértel-
mûen vi szo nyul tak a té má hoz. Az iz zó Habs burg-
el le nes in du lat tól fû tött pi a ris ta tu dós, Takáts Sán -
dor írá sa i ban a kö zép ko ri Ma gya ror szá got szét zú -
zó, kí mé let len osz mán hó dí tók a 16–17. szá za di
ma gyar urak és vi té zek va la mi fé le csin ta lan, de
azért ked ves paj tá sa i vá vál toz tak át, akik kel még a
nyílt szí ni együtt mû kö dés sem szá mí tott szé gyen -
nek a ku ta tó sze mé ben. Ezért is gyûj tött össze
Takáts oly sok ér té kes ada tot a kény szer bõl vagy
ön ként együtt mû kö dõ re ne gá tok ról, pri bé kek rõl.

Sok-sok év ti zed del ké sõbb az al föl di me zõ vá -
ros ok ki vá ló ku ta tó ja, Szakály Fe renc szem be sült
az zal, hogy a „hó dolt sá gi” osz mán je len lét az ad -24
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A re ne gá to kat sok fé le
mó don gya lá zó vá dak
el le né re bi zo nyá ra nem
az volt a fõ gond ve lük,
hogy le fi zet he tõk 
vol tak, ha nem az, hogy
a „lát szó lag” Er dély
vagy épp a Ma gyar 
Ki rály ság szol gá la tá ba
sze gõ dött re ne gá tok jó
ré sze a fi zet ség el le né re
sem volt hû sé ges 
ke resz tény meg bí zó i hoz.

B. SZA BÓ JÁ NOS – SU DÁR BA LÁZS

A HA TA LOM CSÚ CSA IN
Ma gyar or szá gi szár ma zá sú re ne gá tok 
az Osz mán Bi ro da lom politikai elit jé ben
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dig fel té te le zett nél mennyi vel mé lyebb nyo mo kat ha gyott az or szág kö ze pé nek tár-
sadalmában. Az éle tét pá lyá ja de re kán be vég zõ nagy sze rû tu dós nak azon ban a Sors
már nem en ged te, hogy a tö rök odalra sod ró dott ma gya rok ról ké szült nagy sza bá sú
adatgyûjtését könyv vé is for mál ja.

Az ed di gi ek ben te hát a he lyi tár sa da lom, a he lyi köz igaz ga tás, a vég vá rak vi lá ga
szem pont já ból je len tõ ség gel bí ró párt- és val lás vál tá sok ke rül tek – és ke rül nek – a
leg in kább a ha zai vizs gá ló dá sok fó ku szá ba. Kül föld ön egyes an gol szász ku ta tók vi -
szont in kább az Osz mán Bi ro da lom toreráns, be fo ga dó jel le gét sze re tik ki emel ni,
ami a ke resz tény vi lág „szûk ke re te in” kí vül re ke dõ eu ró pa i ak szá má ra egy faj ta
„muszlim al ter na tí vát” kí nált – mint ha csak az ál ta luk amúgy is „flu id ter mé szet nek”
vélt iden ti tá sok kö zöt ti vál tás csu pán az egyén min den ko ri sza bad akar tá nak vagy
sze mé lyes dön té sé nek tár gya lett vol na. Ar ról azon ban ed dig szin te szó sem esett,
hogy ho gyan is hat ha tott vissza ez a je len ség ma gá ra a ma gyar történelmre, és azt
sem si ke rült iga zán ér zé kel tet ni, hogy mi lyen je len tõ sé ge volt a Magyaroszágról el -
ke rült te het sé ges fi a tal em be rek cso port já nak az Osz mán Bi ro da lom elitjén be lül. A
most be mu ta tan dó életrajzgyûjtéményünk szin te az el sõ ko mo lyabb kí sér let er re.

A tol má csok

A fi a tal tör té nész, Kár mán Gá bor azon ban újabb mun ká i ban egy igen ér de kes prob -
lé má ra irá nyí tot ta rá a fi gyel met: az Isz tam bul ban meg for du ló, kü lön fé le ran gú er dé -
lyi dip lo ma ták je len tõs ré sze nem be szélt tö rö kül, így el vi leg köz ve tí tõk nél kül nem
volt ké pes a kom mu ni ká ci ó ra a bi ro da lom fõ vá ro sá ban. Ilyen hely zet ben jöt tek na -
gyon jól a ma gyar szár ma zá sú re ne gá tok: nem csak hogy könnyen le he tett kom mu ni -
kál ni ve lük, de az osz mán szo kás rend szert is tö ké le te sen is mer ték, ki vá ló an al kal ma -
sak vol tak – vagy leg alább is le het tek – ar ra, hogy egy ko ri hon fi tár sa ik ügye i ben el jár -
ja nak, vagy leg alább is in for má ci ók kal tá mo gas sák õket. A re ne gá tok egyik spe ci á lis, a
ma gyar dip lo má ci á val vi szont szo ros érint ke zés ben lé võ cso port ját a tol má csok ké -
pez ték. Õk per sze sok kal töb bek vol tak egy sze rû for dí tók nál: va ló já ban az Osz mán
Bi ro da lom kül po li ti kai elit jé hez tar toz tak. Kö zöt tük szá mos ma gyar te vé keny ke dett,
oly annyi ra, hogy idõn ként ép pen a ma gya rok ha tá roz ták meg ezt a szak mát.

A bi ro dal mi tol má cso kat ál ta lá ban ugyan is há rom cso port ba so rol ták: 1. Tar to -
má nyi tol má csok, akik a pa sák és bé gek mel lett tel je sí tet tek szol gá la tot. (A ma gyar
iro da lom ban õket ma gyar vagy tö rök de á kok nak ne ve zik.) 2. Uta zó tol má csok, akik
a kö vet sé gek mel lett te vé keny ked tek. (A ma gyar iro da lom ban több sé gü ket csa usz -
ként tart ják szá mon.) 3. Ud va ri tol má csok, akik a szul tá ni sze ráj ban, il let ve a díván-
ban dol goz tak. Õk je len tet ték a tol mács vi lág csú csát, ve ze tõ jük nek (bas terdzsümán)
a reiszü’l-küttáb mel lett ko moly sza vuk volt a kül po li ti kai kér dé sek ben. Szá muk a
16–17. szá zad ban ál ta lá ban 4–6 fõ kö zött moz gott.

Ezek kö zül a 16–17. szá za di ud va ri tol má csok kö zül alig né hány szü le tett musz-
limnak, a több sé gük ke resz tény rab ként ke rült a bi ro da lom ba, majd a sze ráj is ko lá -
ban ne vel ked ve nyer te el a tol má csi fel ada to kat. A bé csi szü le té sû zsi dó, Sebold von
Pibrach (Mahmúd terdzsümán) és a nagy bá nyai ma gyar Somlyai Ba lázs (Mu rád ter-
dzsümán) a Moh ács kö rü li har cok ban es tek fog ság ba. A 16. szá zad ban Joachim
Strass (Ib ra him bég), a 17. szá zad ban pe dig Vojtech Bobowski (Ali Ufkí) pe dig ta tár
rab ként ke rült a sze ráj ba. Mind annyi an ala pos ke resz tény mû velt ség gel is ren del -
kez tek, s egy ál ta lán nem sza kad tak el ere den dõ kulturájuktól. In nen már csak egy lé -
pés, hogy ket tõs vagy több szö rös ügy nök ként te vé keny ked tek – ami csep pet sem volt
szo kat lan a kor ban.

Hi va ta los szer ve ze tük, tol má csi ál lá suk, meg ha tá ro zott jö ve del mük vagy fel ada -
tuk nem volt, az el sõ ren de zés 1669-ig, Panaiot Nicossios ki ne ve zé sé ig vá ra tott ma gá -
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ra. A tol má csok a leg kü lön fé lébb mó do kon kap ták meg já ran dó sá ga i kat, kész pénz ben
vagy akár ja va da lom bir tok ként, s szá mos le het sé ges cí met vi sel tek: ne vez ték õket agá -
nak, bég nek, csávusnak, szubasinak vagy ép pen müteferrikának. Mint a bi ro da lom
annyi más ki szol gá ló ját, õket is a had szer ve zet ke re tei kö zé so rol ták és fi zet ték.

Amint az Bor sos Ta más fel jegy zé se i bõl is ki tû nik, az er dé lyi ek ma guk ál lí tot tak
por tai szol gá lat ba „tö rök ké” lett ma gyar or szá gi re ne gá to kat, aki ket – mi u tán por tai
csa usz lett be lõ lük – tol mács ként „vissza bé rel tek”. A 16. szá za di ada tok ta nú sá ga
sze rint ez a mód szer már a Báthoriak — és így va ló szí nû sít he tõ, hogy már a
Szapolyaiak — ko rá ban is így mû köd he tett. Va la mi fé le meg ol dás ra biz to san a kez de -
tek tõl szük ség volt, hi szen az eu ró pai nagy ha tal mak kö vet sé ge i vel szem ben az er dé -
lyi ek sze ré nyebb anya gi hát te re és a ma gyar nyelv el ter je dé si kör ze te sem tet te le he -
tõ vé, hogy a ha gyo má nyos levantiánus kö zeg bõl bé rel je nek fel tol má cso kat, mint
pél dá ul azt a ve len ce i ek vagy a fran ci ák tet ték. Tö rök nyelv tu dás hí ján te hát más
köz ve tí tõ nyel vet is hasz nál ni kel lett: Barta Gá bor nyo mán Ágos ton Gá bor a dél szláv
nyel ve ket, Binder Pál pe dig a dél szláv nyel vek mel lett még a ro mánt va ló szí nû sí tet -
te. A ma gyar nyelv ed dig szó ba sem na gyon ke rült, vi szont az Isz tam bul ból kül dött
17. szá za di je len té sek ben már szép szám mal ta lál ni ada to kat a ma gyar nyelv hasz -
ná la tá ra, kü lö nö sen a csak ma gya rul tu dó kapitihák in for má ció gyûj tõ te vé keny sé ge
kap csán.

Ilyen mó don akár a hó dolt ság ból ér ke zõ, ma gya rul tu dó tö rö kök tõl is tud tak in -
for má ci ó kat sze rez ni, de en nél jó val gya ko ribb le he tett az Isz tam bul ban élõ ma gya -
rok kal va ló kap cso lat tar tás, hisz elég sok olyan fõ mél tó ság akadt, aki nek a szol gái
kö zött volt né hány ma gyar or szá gi szár ma zá sú sze mély. Mennyi vel ké zen fek võbb le -
he tett ez a le he tõ ség még a 16. szá zad ban, ami kor a nagy tö rök had já rat ok al kal má -
val tö me ge sen hur col ták el a ma gyar or szá gi la kos sá got a bi ro da lom rab szol ga pi a ca -
i ra, s a sok eset ben ön ként „tö rök ké” lett vagy a ma gyar or szá gi ra bok tö me gé bõl ki -
ke rü lõ re ne gá tok ele ve ma guk ke res ték az er dé lyi fe je del mek párt fo gá sát.

A köz ben já rók

Az osz mán kor mány zat tény le ges ve ze tõ i vel, a nagy ve zí rek kel va ló kom mu ni ká -
ci ó ban az er dé lyi ek „kép vi se lõ je ként” a szá zad kö ze pén már – 300 tal lér évi ren des
fi ze tés fe jé ben – a ma gyar szár ma zá sú Ferhád terdzsümánnak, majd an nak ha lá la
után az 1570-es évek ben egy má sik ma gyar or szá gi szár ma zá sú „kihajának” (kép vi se -
lõ jé nek/he lyet te sé nek), Ah med csa usz nak, Szokollu Mehmed nagy ve zír ré gi em be -
ré nek volt kulcs sze re pe.

Ha bár sa ját be val lá sa sze rint Ferhád kol lé gá ja és fõ tol má csi hi va ta lá ban az utó da,
Mu rád terdzsümán, az az Somlyai Ba lázs is, „az vaj da ság ada tá sa kor menden prak ti -
ká ban je len lívín”, szin tén az új fe je de lem ér de ké ben ügy kö dött a Por tán, még sem
ju tott ne ki ki tün te tett sze rep – csu pán évi 50 tal lért ka pott fi zet sé gül. Az idõs Mu rád
mel lett az 1570-es évek ben rá adá sul Ah med csa usz párt fo golt ja i ként több tol mács -
ként mû kö dõ fi a ta labb re ne gát is fel buk kant az er dé lyi ek mel lett: 1573–1574-ben
Mehmed bég (Ferhád dra go mán fia?) és Musztafa bég, majd 1576-ban egy újabb be -
szé des ne vû „tö rök” tol mács, Meny hárt dra go mán is. Le het sé ges, hogy köz tük volt
az a Musztafa is, aki vé gül is az öreg Somlyai Ba lázs hi va ta lát örö köl te: 1575-ben egy
„Muzdafát” már mint a csá szár tol má csát em lí ti egy er dé lyi fel jegy zés, s egy tö rök
ku ta tó sze rint 1578-tól kezd ve 1607-ig ugyan az a Musztafa ne vû dra go mán töl töt te
be a dí ván fõ tol má csá nak tisz tét.

A 16. szá zad vé gén ha son ló le he tett a „sze rep osz tás”, igaz, az öreg Ah med csa usz
he lyett idõ vel a fi a ta labb Ah med csa usz, az az az er dé lyi szász Benkner Márk sze re -
pel már a for rá sok ban. Az 1583-tól „fi ze tett szol ga ként” te vé keny ke dõ Uzun26

2014/11



Musztafa csa usz és az 1590-es évek ben Er dély ben igen gyak ran meg for du ló
Bosztándzsi Hüszejn csa usz – Báthori Zsig mond fe je de lem egyik „fo ga dott ap ja” –
mel lett Isz tam bul ban Júszuf és Mu rád bég se gí tet te tol mács ként az isz tam bu li kö vet -
ség mun ká ját.

A 17. szá zad ban, Beth len Gá bor alatt pe dig egy pé csi szü le té sû ma gyar tol mács,
Zülfikár aga vált meg ha tá ro zó sze mé lyi ség gé, aki az 1610-es évek tõl majd öt év ti ze -
den ke resz tül szin te meg sza kí tás nél kül vit te ezt a sze re pet Isz tam bul ban. Mel let te
Beth len Gá bor ural má nak ké sei és I. Rá kó czi György ko rai évei alatt a kap cso lat tar -
tást Er dély és a Por ta kö zött Júszuf csa usz bo nyo lí tot ta.

A ko rai pél dák is jel zik, hogy az ilyen cé lok ra fel hasz nál ha tó kap cso lat rend szer,
va la mint a fon tos in for má ci ók hoz va ló hoz zá fé rés ké pes sé ge, nem pe dig pusz tán a
nyelv tu dá sa vagy a – na gyon is hi ány zó – lo ja li tá sa te het te szin te nél kü löz he tet len -
né az er dé lyi ek szá má ra eze ket az em be re ket. Így volt ez Zülfikár aga ese té ben is, aki
igen fon tos po zí ci ót tölött be a Por tán: az 1630-as évek ele jé tõl már bi zo nyít ha tó an
õ volt a „bas terdzsümán”, az az a díváni fõ tol mács 1657-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig.
Az aga tevénységét év ti ze de kig fi gye lem mel kí sé rõ Ke mény Já nos így ír ta le ezt po -
zí ci ót: „igen nagy hi te lû és te kin te tû em ber az por tán, ki nek ke ze ál tal forgának vala
az egész ke resz tény ség rõl por tá ra me nõ le ve lek s expedititók, és õ fi ze té se ket na gyo -
kat vé szen vala mind ma gyar, né met, musz ka, len gyel olasz csá szár, ki rá lyok tól,
fejdelmektõl, oláh vaj dák tól, s töb bek tõl, és az tö rök vég be li ek nek is kapikihájok [az -
az eb ben az eset ben ér dek kép vi se lõ jük] vala.”

A ma gyar re ne gá tok je len tõ sé ge

Bár mi lyen nagy be fo lyás sal bír tak is a tol má csok, a dön té sek meghoztatala nem
az õ ke zük ben volt. Ezért – és a tö rök nyelv tu dás hi á nyá ban – na gyon fel ér té ke lõd -
tek a bi ro dal mi rang lét rán ma gas ra ka pasz ko dott ma gyar re ne gá tok, már pe dig Isz -
tam bul ban egé szen ko moly „hungarus” ko ló nia je len lé té vel szá mol ha tunk. A ve lük
va ló kap cso lat tar tást meg könnyí tet te a kö zös nyelv, és eset le ge sen szár ma zá suk ra is
appelálni le he tett.  

Az 1970-es évek ben Metin Kunt tö rök ku ta tó irá nyí tot ta rá a 17. szá za di az osz -
mán eli ten be lül az et ni kai szo li da ri tás alap ján szer ve zõ dõ cso por tok ra, ki emel ve
ezek kö zött a bal ká ni (al bán és szláv – fõ ként bos nyák) és a ka u ká zu si (ab ház, grúz,
cser kesz) „tömb” kö zöt ti el len té te ket, a ki vá ló ma gyar oszmanista, Fo dor Pál ezen túl
más cso por tok – pl. az itá li a i ak – kö zöt ti össze tar tás ra, együtt mû kö dés re is fel hív ta
a fi gyel met.

Az ilyes faj ta össze fo nó dá sok ter mé sze te sen az egy ko ri er dé lyi dip lo ma ták fi gyel -
mét sem ke rül ték el: õk fõ ként az al bán szár ma zá sú ál lam fér fi ak ese té ben emel ték
ki, hogy azok pél dá ul elõ sze re tet tel ré sze sí tet ték elõny ben a ki ne ve zé sek nél hon fi -
tár sa i kat. A ma gyar or szá gi szár ma zá sú re ne gá tok ról ugyan ké szült már egy-két át te -
kin tés, pon tos ki lét ük rõl, po li ti kai sze rep vál la lá suk ról azon ban újabb, ko moly alap -
ku ta tá sok ra len ne szük ség, hi szen Szülejmán ural má nak utol só év ti ze de i tõl a 17.
szá zad el sõ fe lé ig igen ko moly befolyásal rendelkeztek a bi ro da lom ügye i re.

Barta Gá bor sze rint az már a 16. szá zad kö ze pén köz hely volt, hogy a hor vát csa -
lád ból szár ma zó Frá ter György ese té ben a hoz zá ha son ló „hor vát” szár ma zá sú, ve le
egy nyel vû osz mán ve zé rek kel va ló „ro kon sá got” han goz tat ták a ba rát vád lói, akik
úgy tud ták, hogy még egy Mu rád bég ne vû „vér ro ko na” is volt az osz má nok kö zött. 

A kor má sik ki vá ló ku ta tó ja, Szakály Fe renc is nagy kedv vel fog lal ko zott a ke resz -
tény és a muszlim vi lág ha tár te rü le te in moz gó, a két vi lág ha tá ra it át is lé põ fi gu rák -
kal, el sõ ként hív ta fel a fi gyel met egy tol nai var ga fi á ra, aki 1554 és 1568 kö zött
Pijále pa sa né ven az Osz mán Bi ro da lom flot tá já nak fõ ad mi rá li sa volt – s eb ben a mi -
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nõ ség ben alig ha nem õ volt a legisikeresebb ma gyar szár ma zá sú terngerészparancs-
nok. Szul tá ni võ ként pe dig vé gül má sod ve zír lett a szul tá ni dívánban. Mint Szokollu
Mehmed nagy ve zír só go ra már kapudán pa sa ként (ten ger nagy ként) is nagy te kin -
téllyel s tág ha tás kör rel bírt. Az ki de rül Szakály mun ká já ból, hogy a Habs burg-kö -
vet sé gek kö te le zõ aján dé kai da cá ra sem volt túl sá go san kész sé ges a ma gyar ki rály
em be re i vel szem ben, de ar ról mit sem tu dunk, hogy az er dé lyi adó mel lett éven te ér -
ke zõ aján dé kok (1000 tal lér és a ve le já ró dí szes ku pák) va jon mi lyen be fo lyást gya -
ko rol tak az er dé lyi vo nat ko zá sú ügyek ben po li ti kai „sze rep vál la lá sá ra”.

Pijále pa sa tengenaggyal szin te egy idõ ben még egy ma gyar be ju tott a bi ro da lom
fel sõ ve ze té sé be, Ferhád pa sa, aki vi szont szin te is me ret len még a ma gyar iro da lom -
ban is. Ferhád a szul tá ni ud var ban ne vel ke dett, ahon nan ja ni csár aga ként ke rült ki
1553-ban. Nagy nép sze rû ség nek nem ör ven dett, mert ke mény kéz zel bánt a be osz -
tott ja i val, akik sor ban ír ták a fel ter jesz té se ket Rüsztem pa sa nagy ve zír nek, me lyek -
ben az aga meg ölé sé vel, há zá nak fel gyúj tá sá val fe nye ge tõz tek. Hi á ba, a nagy ve zír
nem vál tot ta le õt, 1557/58-ban vi szont ki ne vez ték szan dzsák bég nek Kasztamonuba,
s egyút tal nem kis meg tisz tel te tés ként ötö dik ve zí ri ran got is ka pott. Egyút tal meg -
kap ta Hümá (Hümásah) szul tán (az az her ceg nõ) ke zét is, aki Szülejmán szul tán uno -
ká ja volt. 1561-ben meg halt Rüsztem pa sa nagy ve zír, s így ne gye dik ve zír, 1565-ben
pe dig, ami kor Szokollu Mehmed el nyer te a nagy ve zír sé get, harmadvezír lett. E rang -
ban vett részt 1566-ban a szi get vá ri had já rat ban, és volt né mi kö ze Szülejmán ha lá -
lá nak el tit ko lá sá hoz is. 1575-ben hunyt el Isz tam bul ban, Mehmed szul tán dzsá mi já -
ban zaj lott a te me té si szer tar tás, és Ejüpben, a fõ vá ros ta lán leg szen tebb te me tõ jé ben
he lyez ték örök nyu ga lom ra. Ki vá ló kalligráfus volt, a kul tú ra nagy pár to ló ja. Két re -
mek mí vû dzsá mit ala pí tott, egyet Kasztamonuban, egyet pe dig Csataldzsában.

Pijále mel lett – Tardy La jos nak kö szön he tõ en – a 16. szá zad má so dik fe lé nek ta lán
leg is mer tebb ma gyar fi gu rá ja, a per zsa had szín té ren hír ne vet szer zett, gyu la kör nyé ki
szü le té sû Ha dim [He rélt] Dzsáfer pa sa éle té rõl meg le põ en sok ada tot tár tak fel, de õ
ide jé nek túl nyo mó ré szét tá vol töl töt te mind Er dély tõl, mind Isz tam bul tól. Vi szont en -
nek az idõ szak nak egy má sik fon tos alak ja, a Bá tho ryak kal meg le he tõ sen jó vi szonyt
ápo ló — ka ni zsai mel lék név vel il le tett — Szijávus pa sa nagy ve zír (1582–1584,
1586–1589, 1592–1593) ese té ben is fel me rült a ma gyar szár ma zás le he tõ sé ge:
Szamosközy Ist ván sze rint egy ma gyar ne mes, Szalay/Zalay Gá bor ro ko na volt.

A ma gyar szár ma zá sú Dzserráh [’sebész’] Mehmed nagy ve zír nek (1598–1599)
szin tén ki fe je zet ten szo ros kap cso la ta volt az Er dély ben ural ko dó Bá tho ry -di nasz ti -
á val. Szelánikí Musztafa efen di kró ni ká ja sze rint Szijávus pa sa föl di je volt, s ve le
egy idõ ben, szin te az õ nyo má ban ju tott egy re ma ga sabb po zí ci ók ba az ál lam ve ze -
tés ben. 1574-ben csuhadár aga lett, va gyis a szul tán hoz leg kö ze lebb ál ló szol gá lat te -
võk egyi ké vé, ru ha fel ügye lõ vé vált. E poszt jó ug ró desz ka ként szol gált a ké sõb bi kar -
ri er hez: egy 1595-ben kelt le ve lé bõl tud juk, hogy õ volt az, aki a szul tán fõ lo vász -
mes te re ként 1576-ban Bá tho ry Kris tóf nak el vit te a fe je del mi jel vé nye ket. 1578-ban
fe le sé gül kap ta az el hunyt Pijále pa sa öz ve gyét, II. Sze lim szul tán lá nyát, Gevherhán
szul tánt. Ha ma ro san ja ni csár aga, majd beg ler bég lett. 1581-ben már a ruméliai pa sa -
sá got bíz ták rá, egy év re rá pe dig ne gye dik ve zí ri ran got is ka pott. Ek kor még egy ki -
tün te tés ben volt ré sze: õ vé gez het te el III. Mu rád fi á nak, a le en dõ III. Mehmednek a
kö rül me té lé sét. 1584-ben azu tán har ma dik ve zír ré emel ke dett. Kar ri er jét né mi képp
meg rop pan tot ta, ami kor 1589-ben egy szpáhilázadás ered mé nye kép pen Szijávus pa -
sa nagy ve zír rel, Sejhí efen di sejhüliszlámmal együtt õ is bu kott. 1593-ban azon ban
már új ra ne gye dik ve zír, egy év vel ké sõbb har ma dik ve zír. 1596-ban õ szer vez te meg
az Eger el len vo nu ló szul tá ni se reg el lá tá sát, majd részt vesz az ost rom ban is. En nek
ered mé nye kép pen má sod ve zír és egyút tal a nagy ve zír he lyet te se (kajmakám) is lett.
1598 áp ri li sá ban nagy ve zír ré ne vez ték ki, de kösz vé nye mi att sze mé lye sen nem tud -28
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ta ve zet ni a dí ván ülé se it, ezért 1599 ja nu ár já ban le tet ték. 1604-ben fél év re is mét
meg kap ta a kajmakámi tiszt sé get, de az év vé gén meg halt. Mint az le ve le i bõl ki tû -
nik, fel tû nõ en „me leg, ba rá ti” vi szonyt ápolt az er dé lyi ural ko dók kal.

Ed di gi is me re te ink sze rint a 17. szá zad el sõ fe lé ben sem hi á nyoz tak a ma gyar or -
szá gi és er dé lyi ügyek kel fog lal ko zó „má sod vo nal be li” osz mán elit bõl a ma gyar or -
szá gi szár ma zá sú fõ em be rek. A fel te he tõ en pé csi szü le té sû Iszkender pa sa Er déllyel
össze kap cso ló dó kar ri er je nem ré gi ben vált is mert té, a re ne gát tá lett trón kö ve te lõ,
Márkházi Pál, az az Ib ra him bég fi á ról, De ák Mehmed pa sá ról is egy re több adat ke -
rül elõ. Ne kik – a be szé des ne vû — Madzsarogli Ali pa sá val együtt igen fon tos sze -
re pük volt Beth len Gá bor fej de lem mé té te lé ben. (Sõt Papp Sán dor ku ta tá sai sze rint
az is el kép zel he tõ, hogy De ák Mehmed már Bocs kai Ist ván tö rök tá mo ga tá sá nak
meg szer zé sé ben is kulcs sze re pet ját szott.)

Ezek ben az évek ben na gyon ko moly kar ri ert fu tott be Szúfi (’misztikus, szer ze -
tes’) Mehmed pa sa is. Szár ma zá sá ról a for rá sok nem em lé kez nek meg, de Ba las si Fe -
renc por tai kö vet úgy tud ta, hogy õ is „ma gyar fi”. Annyi bi zo nyos, hogy a sze ráj is -
ko lá ban ne vel ke dett, ahol – 1610 kö rül – szilahdár aga, az az a szul tán fegy ver hor do -
zó ja lett. Egy év vel ké sõbb egyip to mi pa sá vá ne vez ték ki, ahol négy évig te vé keny -
ke dett, majd vissza tért a fõ vá ros ba, ahol ve zí ri cí met ka pott. 1616 vé gén Bu dá ra
küld ték, de ami kor 1617 ele jén egy is me rõ se, Halíl pa sa lett a nagy ve zír, ak kor
vissza ren del ték, õ lett a nagy ve zír he lyet te se. Halíl azon ban ha ma ro san az irá ni
front ra in dult, fel ada ta it így Mehmednek kel lett át ven nie, aki így tu laj don kép pen a
bi ro dal mat irá nyí tó leg szû kebb cso port tag ja lett. 1617 vé gén el hunyt a szul tán, I.
Ah med. Szúfi Mehmed ta lán ek kor ért pá lyá ja csú csá ra, „ki rály csi ná ló” lett: az egyik
há rem agá val és a bi ro da lom val lá si ve ze tõ jé vel, a sejhüliszlámmal együtt õk se gí tet -
ték trón ra a gyen ge el mé jû Musztafa her ce get. A  vá lasz tás nem bi zo nyult sze ren csés -
nek: né hány hó nap múl va be lát ták a ku dar cot, és új ural ko dó után néz tek. II. Osz -
mán trón ra eme lé sé ben azon ban Mehmednek már ke ve sebb sze rep ju tott, hát tér be
szo rult, vi dé ki szol gá lat ra küld ték. Csil la ga ak kor emel ke dett is mét ma gas ra, ami kor
1619 vé gén Güzeldzse Ali pa sa ten ger nagy gyõz tes flot tá já val be vi tor lá zott Isz tam -
bul ba. A pa sa zsák má nyá val el káp ráz tat ta a szul tánt, és rö vid úton át vet te a ha tal -
mat. A ko ráb bi ha tal mi eli tet drasz ti kus ke mény ség gel tá vo lí tot ta el, s ré gi-új em be -
re ket emelt fel: Szúfi Mehmed is mét nagy ve zír-he lyet tes, Halíl pa sa pe dig kapudán
– ten ger nagy – lett. A ha ta lom ból ki szo rí tott elõ ke lõk azon ban ug rás ra ké szen vá ra -
koz tak, s Ali pa sa nagy ve zír be teg sé gét, majd ha lá lát ki hasz nál va vissza sze rez ték ré -
gi po zí ci ó i kat. Szúfi Mehmed pá lyá já nak bi ro da lom ala kí tó idõ sza ka ez zel le zá rult,
vég ér vé nye sen el tá vo lí tot ták az ud var ból: 1621 feb ru ár já tól 1626 au gusz tu sá ban be -
kö vet ke zett ha lá lá ig – há rom egé szen rö vid meg sza kí tás sal – bu dai pa sa ma radt. Eb -
bé li mi nõ sé gé ben igen szo ros – bár nem min dig ba rá ti – kap cso la to kat ápolt Er dély
fe je del mé vel, Beth len Gá bor ral.

A je len tõs be fo lyás sal bí ró ma gya rok kö zül utol só ként 1637-ben buk kant fel az er -
dé lyi kö vet je len té sek ben egy tótváradjai szü le té sû „erdeli fiú”, aki ak kor már Dá mád
Ah med né ven ve zí ri rang gal bírt.  Az õ csil la ga ke le ten emel ke dett fel: 1633-ban alep-
pói beg ler bég, majd IV. Mu rád szul tán ke gyelt je ként 1637-ben dívánülõ ve zér lett.
1639-ben I. Ah med lá nyát, Ajse szul tánt kap ta fe le sé gül. Az 1640-es szul tán vál tás
után el ke rült Isz tam bul ból, több íz ben da masz ku szi pa sa, majd 1643-tól 1644-ben be -
kö vet ke zett ha lá lá ig is mét dívánülõ ve zír volt. Er dé lyi ön tu da tá ról azon ban õ sem fe -
led ke zett meg, jó vi szonyt ápolt I. Rá kó czi György dip lo ma tá i val. Vé gül az 1657-ben
Isz tam bul ba ér ke zõ svéd kö ve tek is ta lál koz tak egy Júszuf ne vû ma gyar szár ma zá sú
idõs pa sá val, aki nek a po zí ci ó ját egy elõ re nem si ke rült be azo no sí ta nunk.

Egy elõ re ed dig ju tot tunk a fon tos po zí ci ók ba emlekedett magyaroszági re ne gá tok
lis tá já nak összeálíltásában. Az õ va lós sze re pük fel de rí té se az Osz mán Bi ro da lom
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ma gyar or szá gi po li ti ká já ban még hosszas és ap ró lé kos ku ta tást fog igé nyel ni. Ter mé -
sze te sen egy trón vi szá lyok kal, pol gár há bo rúk kal súj tott or szág szü löt tei kö zött az et -
ni kai össze tar to zás ér zé se nem szül he tett fel tét len bi zal mat, s nem je lent he tett biz -
tos tá maszt az osz mán bel po li ti ka út vesz tõ i ben sem. Az osz mán bi ro dal mi elit bel -
sõ ko hé zi ó ját so sem tet ték iga zán pró bá ra a kü lön fé le szár ma zás ból fa ka dó konf lik -
tu sok, s a ve zí rek szûk kö ré be emel ke dõ fõ em be rek lo ja li tá sa meg kér dõ je lez he tet len
ma radt az ál lam és a di nasz tia ügye iránt – akár mennyi re is élt még ben nük ere de ti
iden ti tá suk tu da ta. 

A re ne gá to kat sok fé le mó don gya lá zó vá dak el le né re bi zo nyá ra nem az volt a fõ
gond ve lük, hogy le fi zet he tõk vol tak (hi szen ke resz tény „meg bí zó ik” épp eb bõl sze -
ret tek volan hasz not húz ni), ha nem az, hogy a „lát szó lag” Er dély vagy épp a Ma gyar
Ki rály ság szol gá la tá ba sze gõ dött re ne gá tok jó ré sze a fi zet ség el le né re sem volt hû -
sé ges ke resz tény meg bí zó i hoz. A na gyobb ha szon re mé nyé ben pél dá ul a 16. szá zad
vé gén nem csak a Bá tho ryak ural mát tá mo gat ták, ha nem a trón kö ve te lõ Bekes Gás -
pár nak is se géd kez tek, és köz ben ki áru sí tot ták er dé lyi in for má ci ó i kat a Habs burg-
ural ko dó isz tam bu li re zi den sé nek is. A kény szer bõl tö rök ké lett ka lan dor, Márkházi
Pál Ib ra him dra go mán ként, majd bég ként sem fe led ke zett meg a Bá tho ryak kal szem -
ben táp lált el len sé ges ke dés rõl, s fia is ak tí van ki vet te ré szét 1612-1613-ban Báthory
Gá bor meg buk ta tá sá ból. S nem volt ez más ként a ké sõb bi ek ben sem: a 17. szá zad el -
sõ fe lé ben nem egy er dé lyi kapithia és kö vet pró bált vol na sza ba dul ni a kö pö nyeg -
for ga tó Zülfikár tol mács „szol gá la ta i tól”, aki a ha szon re mé nyé ben szin te egyet len
al kal mat sem „ha gyott ki”, ami vel kel le met len sé ge ket okoz ha tott egy né mely er dé lyi
„gaz dá já nak”. 
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Az 1848. évi III. tör vény cikk meg szün tet te a fe -
u dá lis kor mány szé ke ket, a Bu dán szé ke lõ Ma gyar
Ki rá lyi Hely tar tó ta ná csot és Ma gyar Ki rá lyi Ka ma -
rát, va la mint a Bécs ben mû kö dõ Ma gyar Ki rá lyi
Kan cel lá ri át. Ezek 1848. áp ri lis vé gén fe jez ték be
tény ke dé sü ket, mi u tán át ad ták az ügye ket az új
mi nisz té ri u mok nak. Az er dé lyi unió szen te sí té se
után pe dig az Er dé lyi Kan cel lá ria is be fe jez te
mun kál ko dá sát. 

Mind ez azon ban nem je len tet te azt, hogy e hi -
va ta lok ap pa rá tu sát szél nek eresz tet ték vol na. A
III. tör vény cikk 19. §-a in téz ke dett ar ról, hogy „Az
or szág köz ügyei fe lett Õ Fel sé ge, vagy a ná dor s ki -
rá lyi hely tar tó, vagy a mi nisz ter el nök el nök le te
alatt tar tan dó ér te ke zés vé gett, Bu da pes ten ál la dal -
mi ta nács ál lít ta tik fel, mely a leg kö ze leb bi or szág -
gyû lé sen fog ál lan dó an el ren dez tet ni.” A 22. § ér -
tel mé ben a Kan cel lá ria elõ adó ta ná cso sai – a ki rály
sze mé lye kö rü li mi nisz ter mel lé ren de len dõ két ta -
ná csos ki vé te lé vel – az ál lam ta nács tag jai lesz nek.
A 24. § sze rint a volt kor mány szé kek „elöl ülõ tag -
jai” (az az el nö kei) az „ál la dal mi ta nács ban fog lal -
nak he lyet, s ott a Fel ség, a ná dor ki rá lyi hely tar tó
vagy mi nisz te rek tá vol lét ében el nö köl nek.” Az ál -
lam ta nács szán dé kolt fel adat kör ét il le tõ leg ta lál ga -
tá sok ra va gyunk utal va, azon ban fel té te lez he tõ,
hogy lét re ho zá sá val a kon zer va tív szak po li ti kus-ál -
lo mány Bécs bõl tör té nõ el tá vo lí tá sát, il let ve meg -
nye ré sét egy aránt el akar ták ér ni. (Ma gá nak a ta -
nács nak a lét re ho zá sá ra nem ke rült sor.)

A III. tör vény cikk 21. §-a ér tel mé ben a ki rály
sze mé lye kö rü li mi nisz ter mel lé két ta ná csost ren -
del nek a Kan cel lá ria ál lo má nyá ból. A 25. § sze rint 2014/11

A szak ma dik tá tor nõ je,
Andics Er zsé bet 
há rom kö te tes 
for rás kö te tet szen telt 
„a nagy bir to kos 
arisz tok rá cia 
el len for ra dal mi 
sze re pé nek 1848–1849-
ben”, ami vel csak az
volt a baj, hogy a kö zölt
for rá sok több sé ge nem
a nagy bir to kos 
arisz tok ra ták tól 
szár ma zott...

HERMANN RÓ BERT

AZ EGYÜTT MÛ KÖ DÉS ÚT JAI,
TÉV ÚT JAI ÉS ZSÁK UT CÁ JA
1848–1849-BEN – MA GYAR
KON ZER VA TÍ VOK A TÚL OL DA LON 



a kor mány szé kek „min den hi va tal no kai és szol gái, s így nem csak azok, kik újabb al -
kal ma zást nyer nek, ha nem ad dig, míg más kép pen fog nak al kal maz tat hat ni, azok is,
kik a felebb em lí tett mi nisz te ri osz tá lyok ban el nem he lyez tet nek, je len le ges fi ze té -
sü ket egé szen megtartandják”.

Az áp ri lis 17-én tar tott mi nisz ter ta nács az ed di gi kor mány szé ki tiszt vi se lõk re
néz ve úgy ha tá ro zott, hogy „azok ed di gi fizetésöket, még ha ke ve sebb év pénz zel el -
lá tott újabb mi nisz te ri hi va ta lok ra al kal maz tat ná nak is, meg tart ják, amennyi re azon -
ban va la me lyik mi nisz ter õket a ren des hi va ta li sze mély ze ten kí vül is al kal maz ni
akar ná, ha egyéb iránt al kal ma sok, hi va ta los szol gá la tot ten ni tar toz nak”. A nem al -
kal ma zot tak több sé gé bõl akar ták meg ala kí ta ni az egyes mi nisz té ri u mok szám ve võ -
sé ge it, il let ve õk al kot ták vol na az irat- és le vél tá ri sze mély ze tet. Az így al kal ma zot -
tak ál ta lá ban ala cso nyabb fi ze tést kap tak, mint ko ráb ban. 

Az új mi nisz té ri u mok nem nél kü löz het ték a kor mány szé kek ap pa rá tu sát, s a III.
tör vény cikk 25. §-ának szel le mé ben, a mi nisz te rek ma guk is igye kez tek mi nél több
szak em bert al kal maz ni ezek kö zül. Az egyik mi nisz ter, Szé che nyi Ist ván gróf ma ga
is ilyen „ré gi em ber” volt, hi szen 1848 áp ri li sá ig a Ma gyar Ki rá lyi Hely tar tó ta nács
köz le ke dé si bi zott sá gá nak el nö ke volt. Ré gi em ber, a mo nar chia kül ügyi ap pa rá tu sá -
nak tag ja volt Es ter házy Pál her ceg, a kül ügy mi nisz ter is. A töb bi mi nisz ter az el len -
zék tag jai kö zül ke rült ki, akik me gyei vagy vá ro si igaz ga tá si gya kor lat tal ren del kez -
tek. „Ka kukk to jás” volt a had ügy mi nisz ter, Mé szá ros Láz ár, aki a cs. kir. had se reg ez -
re de se ként ke rült e poszt ra.

A mi nisz té ri u mok sze mély ze ti össze té te lé rõl má ig nem ké szült tel jes kö rû elem -
zés. A bel ügy mi nisz té ri um 43 tiszt vi se lõ je kö zül 28 volt ré gi (na gyobb részt hely tar -
tó ta ná csi) hi va tal nok, de fel té te lez he tõ, hogy ha son ló ak vol tak az ará nyok a töb bi
mi nisz té ri um ban is. Igen je len tõs szám mal ke rül tek volt ka ma rai és bá nyá sza ti tiszt -
vi se lõk a Kos suth ve zet te pénz ügy mi nisz té ri um ba s a volt igaz ság ügyi és kan cel lá ri -
ai ap pa rá tus ból az igaz ság ügyi mi nisz té ri um ba. A kül ügy mi nisz té ri um ap pa rá tu sá -
nak nagy ré sze, 90%-a ko ráb ban a Kan cel lá ria mun ka tár sa volt.

Ér de kes mó don, még az ál lam tit ká ri, alállamtitkári, osz tály fõ nö ki vagy en nek
nagy já ból meg fe le lõ be osz tá sok sem ma rad tak zár va a ré gi rend tiszt vi se lõi elõtt.
Almásy Mó ric gróf, a Ka ma ra el sõ al el nö ke só- és har min cad-csem pé sze ti íté lõ szék
el nö ke lett, hogy az tán 1849 ja nu ár já tól a Windisch-Grätz ál tal lét re ho zott ide ig le nes
pol gá ri köz igaz ga tás kincs tá ri ügye i nek ve ze té sét ve gye át. Barthal György és Platthy
Mi hály kan cel lá ri ai elõ adók, ta ná cso sok a kül ügy mi nisz té ri um ban töl töt ték be
ugyan ezt a hi va talt, s Bécs 1848. ok tó ber vé gi el fog la lá sá ig a he lyü kön ma rad tak.
Dubraviczky Si mon hely tar tó ta ná csi ta ná csos ból az igaz ság ügyi mi nisz té ri um ban
lett osz tály igaz ga tó ta ná csos. Duschek Fe renc, a Ka ma ra má so dik al el nö ke elõbb osz -
tály igaz ga tó volt a pénz ügy mi nisz té ri um ban, ál lam tit ká ri rang ban, majd 1848. szep -
tem ber kö ze pé tõl õ ve zet te a mi nisz té ri u mot, 1849 má ju sá tól pe dig a Szem ere-kor -
mány pénz ügy mi nisz te re volt. Ghyczy Kál mán ná do ri íté lõ mes ter bõl az igaz ság ügyi
mi nisz té ri um ál lam tit ká ra lett. Ha vas Jó zsef bõl, a Hely tar tó ta nács ta ná cso sá ból a
köz mun ka- és köz le ke dés ügyi mi nisz té ri um osz tály fõ nö ke lett; 1849 ja nu ár já tól a fõ -
vá ros cs. kir. biz to sa volt. Keszlerffy Já nos ka ma rai ta ná csos elõbb a föld mû ve lés-,
ipar- és ke res ke de lem ügyi, majd a pénz ügy mi nisz té ri um ta ná cso sa volt; 1849-ben az
oszt rák Cameral Verwaltung osz tály ve ze tõ je volt. Nándory Jó zsef ka ma rai ta ná csos
a pénz ügy mi nisz té ri um bá nyá sza ti osz tá lyá ra ke rült ta ná cso si rang ban. Nyéky Mi -
hály hely tar tó ta ná csi ta ná csos és iro da igaz ga tó a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz té -
ri um osz tály fõ nö ke lett, majd 1849-ben a Windisch-Grätz ál tal lét re ho zott ide ig le nes
pol gá ri köz igaz ga tás ban vál lalt sze re pet. Schedius La jos hely tar tó ta ná csi ta ná csos -
ból Szemere bel ügy mi nisz té ri u má ban a köz igaz ga tá si osz tály ve ze tõ je lett. Sza bó
Kár oly szin tén hely tar tó ta ná csi ta ná csos ból lett a val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz -32
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té ri um ta ná cso sa. Trettina Já nos és Trifunácz Pál ka ma rai ta ná cso sok a pénz ügy mi -
nisz té ri um ban kap tak ta ná csos ként ál lást; 1849-ben mind ket tõ jü ket az oszt rák
Cameral Verwaltung tiszt vi se lõi kö zött ta lál juk. Zichy Fe renc gróf, a hely tar tó ta nács
he lyet tes el nö ke a köz mun ka- és köz le ke dés ügyi mi nisz té ri um ál lam tit ká ra lett;
Windisch-Grätz 1848 de cem be ré ben õt ne vez te ki Po zsony me gye cs. kir. biz to sá vá,
1849 nya rán pe dig õ volt az orosz in ter ven ci ós fõ se reg mel lé ki ren delt cs. kir. fõ biz -
tos, a leg fõbb „musz ka ve ze tõ”.

Mint eb bõl a rö vid át te kin tés bõl is lát szik, a kor mány zat egy ál ta lán nem tar tot ta
ör dög tõl va ló gon do lat nak a ré gi ek al kal ma zá sát, an nak el le né re sem, hogy töb bek
al kal ma zá sa el len a köz vé le mény is til ta ko zott. S no ha több sé gük 1848–1849 for du -
ló ján el hagy ta az ön vé del mi harc tá bo rát, egé szen ad dig leg jobb tu dá suk sze rint
szol gál ták a ma gyar pol gá ri ál lam meg te rem té sé nek ügyét. 

1848 elõtt a me gyék vol tak a köz élet és a po li ti zá lás leg fon to sabb hely szí nei, s az
or szág gyû lés al só táb lá ján a pol gá ri át ala ku lás gon do la tát ezek nek a tör vény ha tó ság ok -
nak a kö ve tei kép vi sel ték a leg kö vet ke ze te seb ben. Ter mé sze te sen nem min den me -
gyéé, hi szen vol tak kon zer va tív vagy az egyes re form in téz ke dé se ket csak rész ben tá -
mo ga tó me gyék is. A bi ro dal mi kor mány zat ve ze tõi azon ban jól tud ták, hogy a pol -
gá ri át ala ku lás el le ni küz del mük ben a me gyék „po li ti kai át han go lá sa” nél kül hosszú
tá von alig ha szá mít hat nak si ker re. Ezt a célt szol gál ta az az in téz ke dés, hogy 1845-
tõl kezd ve a me gyé ket irá nyí tó fõ is pán ok mel lé vagy (a be nem töl tött fõ is pán sá gok
ese tén) he lyett fõ is pá ni hely tar tó kat, ún. ad mi niszt rá to ro kat ne vez tek ki. Az új rend -
szer rész ben a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sét, ha té ko nyab bá té te lét is szol gál ta, alap -
ve tõ cél ja azon ban az volt, hogy a fõ is pá ni hely tar tók pénz zel, meg gyõ zés sel, erõ -
szak kal el ér jék a re form el len zék vissza szo rí tá sát s a kö vet ke zõ or szág gyû lés re kon -
zer va tív vagy leg alább is a kor mány zat tal nem el len sé ges kö ve tek kül dé sét. Az in téz -
ke dés rész ben si ke res volt, no ha en nek el le né re a re for me rek az 1847 no vem be ré ben
Po zsony ban össze ülõ or szág gyû lés al só táb lá ján to vább ra is több sé get, igaz, tö ré keny
több sé get al kot tak. Az ad mi niszt rá to ri rend szer okoz ta sé rel mek az egyik leg fõbb
aka dá lyát ké pez ték az or szág gyû lés idõ sza ká ban az al só táb la és a kor mány zat kö zöt -
ti meg egye zés nek, s mi u tán az ural ko dó 1848. ja nu ár 31-én ho má lyos, de sem mi re
nem kö te le zõ for má ban ígé re tet tett a rend szer meg szün te té sé re, s ezt a ki rá lyi le ira -
tot az el len zék né hány át sza va zó tag já nak se gít sé gé vel si ke rült az al só táb lán is el fo -
gad tat ni, az in du la tok nem csil la pul tak. Az al só táb la rö vi de sen lé nye gé ben vissza -
von ta a ha tá ro za tot ak kor, ami kor Kos suth in dít vá nyá ra úgy ha tá ro zott, hogy nem áll
el az ad mi niszt rá to ri rend szer okoz ta egyes sé rel mek tár gya lá sá tól.

Ért he tõ te hát, hogy a több nyi re a volt re form el len zék al kot ta kor mány egy ál ta lán
nem kí ván ta meg tar ta ni a kor mány zat fel tét len ki szol gá ló it ere de ti he lyü kön. En nek
el le né re a Bat thyá ny La jos gróf ki ne ve zett mi nisz ter el nök ál tal a köz mun ka- és köz -
le ke dés ügyi mi nisz te ri tár cá ra fel kért Szé che nyi Ist ván gróf áp ri lis 4-én össze ál lí tott
egy lis tát azok ról, aki ket szí ve sen lát na a fõ is pá ni posz ton. A lis tán 21 fõ is pá ni hely -
tar tó (ad mi niszt rá tor) és 21 új név sze re pelt.

A hi va tal ba lé põ kor mány azon ban nem, pon to sab ban csak rész ben kö vet te Szé -
che nyi kí ván sá gát. A kor mány a má so dik, áp ri lis 15-én Bu da pes ten tar tott mi nisz -
ter ta ná cson ha tá ro zott a fõ is pá ni hely tar tói hi va tal meg szün te té sé rõl. Más nap, áp ri -
lis 16-án Szemere Ber ta lan bel ügy mi nisz ter ren de le tet bo csá tott ki, amely ben el ren -
del te a fõ is pá ni hely tar tók (ad mi niszt rá to rok) hi va ta luk ból va ló fel men té sét az zal,
hogy ahol fõ is pán nincs, ott ide ig le ne sen, fõ is pán ki ne ve zé sé ig az al is pán ve gye át a
kor mány zást. A volt ad mi niszt rá to ro kat azon ban nem ér te sze mé lyi jel le gû re tor zió.
Csu pán egyi kük, Zichy Ödön gróf esett az ese mé nyek ál do za tá ul. Görgei Ar túr õr -
nagy had bí ró sá ga 1848. szep tem ber 30-án a hor vát in vá zi ós had se reg gel va ló együtt -
mû kö dés vád já val ha lál ra ítél te és ki vé gez tet te.
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A fõ is pá ni hely tar tók fel men té sét rö vi de sen kö vet te az új fõ is pá ni kar ki ne ve zé -
se. A ré gi fõ is pán ok egy ré sze rö vid del a kor mány ki ne ve zé sét kö ve tõ en be ad ta a le -
mon dá sát, így Zichy Hen rik gróf mosoni, Szécsen Mik lós gróf pozsegai, Marczibányi
An tal trencséni, il let ve Czindery Lász ló so mo gyi fõ is pán. (Kö zü lük Zichyt és
Marczibányit a kor mány is mét fõ is pán ná ne vez te ki.) Szemere Ber ta lan bel ügy mi -
nisz ter már áp ri lis 20-án elõ ter jesz tés sel for dult Ist ván ná dor hoz, amely ben több fõ -
is pán le mon dá sá ra, il let ve a fõ is pán ok el moz dí tá sát le he tõ vé te võ 1848:XXIX. tör -
vény cikk re hi vat koz va ki lenc ko ráb bi fõ is pán poszt ján tör té nõ meg ha gyá sát s húsz
új fõ is pán, il let ve fõ ka pi tány ki ne ve zé sét ja va sol ta. Az in dok lás sze rint a ki ne ve zé -
sek re azért is szük ség van, „mi u tán a leg újabb po li ti kai át ala ku lá sok ál tal elõ idé zett
és még meg nem szûnt s oly ha mar meg sem szû nen dõ moz gal mak kö ze pet te a ren -
det csak olyan pol gá rok tart hat ják fenn, kik nek el ve ik s a bennök he lye zett bi zo da -
lom ád ha tal mat és bé kí tõ, nyug ta tó be fo lyást a meg bom la do zott tár sa sá gi ele mek fe -
lett”.

Az ezt kö ve tõ en a nyár vé gé ig ki ne ve zet tek kö zött egyet len volt fõ is pá ni hely tar -
tót sem ta lá lunk, s a volt fõ is pán ok je len tõs ré szét is le vál tot ták. A Du nán inenni ke -
rü let 13 fõ is pán ja kö zül egye dül Marczibányi An tal (Trencsén) ma radt a he lyén.
Majthényi An tal bá rót, Liptó me gye fõ is pán ját a kor mány a he lyén hagy ta, de jú ni -
us 17-én ma ga Majthényi mon dott le tisz té rõl. A du nán tú li ke rü let 11 me gyé jé bõl
hat ban ma radt meg a fõ is pán: kö zü lük hár man (Bat thyá ny Fü löp, Vas me gye; Bat -
thyá ny Im re, Za la me gye, Zichy Hen rik, Moson me gye) a mi nisz ter el nök, il let ve fe -
le sé ge ro kon sá gá hoz tar toz tak. (Ürményi Jó zsef Tol na me gyei fõ is pán áp ri lis 11-én
ma ga ad ta be a le mon dá sát.) Ért he tõ mó don, a he lyén ma radt Es ter házy Pál her ceg,
a kor mány „kül ügy mi nisz te re”, Sop ron me gye fõ is pán ja. Nádasdy Li pót (Ko má rom
me gye) az el len zé ki fõ ren dek kö zé tar to zott. Es ter házy Kár oly (Gyõr me gye) nem ta -
nú sí tott kü lö nö sebb köz éle ti ak ti vi tást, nem is la kott a me gyé ben, s már 1848. áp ri -
lis 23-án – a job bágy fel sza ba dí tás ál tal oko zott anya gi vesz te sé ge i re hi vat koz va – le -
mon dott fõ is pá ni tisz té rõl. 1848 jú ni u sá ban azon ban Ist ván ná dor is mét õt ne vez te
ki a me gye fõ is pán já vá.

A Ti szán in ne ni ke rü let ki lenc me gyé jé bõl há rom nak nem volt fõ is pán ja, de a
má sik hat me gyé ét is le vál tot ták. A ti szán tú li ke rü let 13 me gyé je kö zül egy nek nem
volt fõ is pán ja, a má sik 12 fõ is pán kö zül csu pán né gyen ma rad tak a he lyü kön. Rend -
ha gyó eset volt Kár olyi Györ gyé, aki kér te, hogy a bé ké si fõ is pán sá got a szat má ri val
cse rél hes se fel. 

A há rom hor vát me gye fõ is pán ja kö zül egye dül Erdõdy Nepomuk Já nos gróf
(Varasd) ma radt a he lyén, a há rom szla vón me gye fõ is pán jai kö zül sen ki. A Ré szek
(Partium) há rom fõ is pán ja s egy fõ ka pi tá nya mind egyi két új sze mély vál tot ta fel, az
er dé lyi 8 fõ is pán és egy fõ ka pi tány kö zül össze sen ket ten (Thoroczkai Mik lós gróf,
Torda me gye; Matskásy/Macskásy Pál, Kolozs me gye) ma rad tak a he lyü kön. A szé kely
szé kek fõkirálybírái mind meg ma rad tak. A szász szé kek pol gár mes te rei szin tén; ez
utób bi eset ben a ma gyar kor mány zat nyil ván a szász au to nó mi át tisz te let ben tart va,
az amúgy is fe szült magyar–szász vi szony ra va ló te kin tet tel sem erõl tet te a vál tást.

Mennyi re vol tak meg bíz ha tók az új fõ is pán ok a kor mány zat szem pont já ból? Nos
két ség te len, hogy az 1848. szeptember–októberi vál ság, majd a cs. kir. csa pa tok
1848. de cem ber kö ze pi of fen zí vá ja után töb ben kö zü lük vissza vo nul tak, s nem kö -
vet ték a kor mányt Deb re cen be. Ugyan ak kor dön tõ több sé gük mind vé gig meg ma radt
a ma gyar kor mány hû sé gén, ami mi att vagy emig rál ni volt kény te len, vagy bör tön -
bün te tést szen ve dett. De még a po li ti ká tól vissza hú zó dók sem mû köd tek együtt a
meg szál lók kal; a Windisch-Grätz, majd Haynau idõ sza ká ban ki ne ve zett ki rá lyi,
majd cs kir. biz to sok nem kö zü lük, ha nem in kább a Bat thyá ny -kor mány ál tal le vál -
tott fõ is pán ok vagy fõ is pá ni hely tar tók kö zül ke rül tek ki.34
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Mind ezt azért ér de mes hang sú lyoz ni, mert az 1848 ta va szi rend szer- és elit vál tás
ré vén a ha ta lom elõ zõ bir to ko sai és gya kor lói kö ré ben lét re jött egy olyan, nem je len -
ték te len, kor mány za ti ta pasz ta lat tal ren del ke zõ cso port, amely nem volt fel tét le nül
el len sé ges vagy il lo já lis az új be ren dez ke dés sel szem ben, de a ha tal mi vi szo nyok
meg vál to zá sa ese tén ér de kelt le het a ré gi (vagy a ré gi hez ha son ló) ha tal mi vi szo nyok
res ta u rá ci ó já ban, s amint te het te, igye ke zett is elõ se gí te ni e vi szo nyok meg vál to zá -
sát. Így pél dá ul 1848. szep tem ber ele jén Apponyi György gróf volt ma gyar, Jó si ka Sa -
mu bá ró, volt er dé lyi ud va ri kan cel lár fo gal maz ták meg azt a két ki ált ványt, ame lyet
Jellačiæ a ha tár át lé pé se után a ma gyar or szá gi cs. kir. csa pa tok hoz és a la kos ság hoz
szán dé ko zott in téz ni.

1848 ok tó be ré ben meg tör tént a sza kí tás Ma gyar or szág és Auszt ria kö zött. Ez a fo -
lya mat már 1848 au gusz tu sá ban meg in dult, ami kor az oszt rák kor mány nyíl tan két -
ség be von ta azt, hogy az ural ko dó nak 1848 áp ri li sá ban jo ga lett vol na meg erõ sí te ni
az or szág bi ro dal mon be lü li kü lön ál lá sát szen te sí tõ tör vé nye ket; foly ta tó dott az zal,
hogy az ural ko dó szep tem ber ele jén nem volt haj lan dó szen te sí te ni a ma gyar or szág -
gyû lés ál tal az or szág vé del me ér de ké ben al ko tott had ügyi és pénz ügyi tör vény cik -
ke ket; majd az zal, hogy Jela èčiæ szep tem ber kö ze pén meg in du ló tá ma dá sa el le né ben
nem volt haj lan dó po li ti kai és er köl csi tá mo ga tás ban ré sze sí te ni a ma gyar kor mány -
za tot, sõt ki ált vá nya i val in kább a hor vát bán mal má ra haj tot ta a vi zet; s ez zel pár hu -
za mo san nem volt haj lan dó meg erõ sí te ni Bat thyá ny La jos újabb, a ko ráb bi nál jó val
mér sé kel tebb szí ne ze tû kor má nyát. 

A nyílt sza kí tás sem vá ra tott so ká ig ma gá ra. 1848. ok tó ber 3-án Lamberg Fe renc
al tá bor nagy, a ma gyar or szá gi csa pa tok (az az a ma gyar és a Jelačiæ ve zet te
horvát–szlavón had se reg) ki ne ve zett pa rancs no ka meg gyil ko lá sá nak hí ré re V. Fer di -
nánd ki rály (I. Fer di nánd né ven oszt rák csá szár) fel osz lat ta a ma gyar or szág gyû lést,
s meg til tot ta, hogy akár an nak, akár az ál ta la ki kül dött Or szá gos Hon vé del mi Bi zott -
mány nak a ren de le te it a ka to nai és pol gá ri ha tó sá gok tel je sít sék. Ma gyar or szág telj -
ha tal mú ka to nai pa rancs no ká vá és ki rá lyi biz to sá vá azt a Josip Jelačić al tá bor na gyot
és hor vát bánt ne vez te ki, aki ezek ben a na pok ban ép pen a Komárom–Gyõr–Moson
út vo na lon igye ke zett érint ke zés be ke rül ni a Latour oszt rák had ügy mi nisz ter ál tal kül -
dött erõ sí té sek kel.

Az ok tó ber 3-ai ma ni fesz tum ad ta meg a je lt a nyílt ka to nai el len for ra da lom ra
Ma gya ror szá gon és Er dély ben. Ezt kö ve tõ en mond ta fel az en ge del mes sé get a te mes -
vá ri és nagy sze be ni fõhadparancsnokság s ez ál tal a bán sá gi és az er dé lyi cs. kir. ka -
to na ság nagy ré sze. Et tõl az idõ pont tól kezd ve – a cs. kir. ha tó sá gok fel fo gá sa sze rint
– min den olyan ka to na, aki a ma gyar had se reg ben szol gált, a fegy ve res lá za dás bû -
né be esett. Ugyan ak kor ér de mes meg je gyez ni, hogy az ok tó ber 3-ai ma ni fesz tum
tény le ge sen nem lé pett élet be: a Ma gya ror szá gon ál lo má so zó ma gyar ala ku la tok nem
en ge del mes ked tek a bán nak, ha nem to vább ra is az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott -
mány pa ran csa it kö vet ték.

Jo gi szem pont ból a ma ni fesz tum alig két he tet élt meg: ok tó ber 16-án az ural ko -
dó az itá li ai had se reg ki vé te lé vel va la mennyi had erõ fõ ve zér évé Alfred zu Windisch-
Grätz tá bor na gyot ne vez te ki. A ren de let nem utalt vissza az ok tó ber 3-ai ma ni fesz -
tum ra, s meg ke rül te azt a kér dést, hogy Jellačić a to váb bi ak ban Ma gyar or szág telj ha -
tal mú biz to sá nak és a ma gyar or szá gi csa pa tok pa rancs no ká nak te kin ten dõ-e vagy
sem. A ki ne ve zõ ren de let csak ál ta lá ban szólt a rend hely re ál lí tá sá ról.

No vem ber 6-án az ural ko dó Kos sut hot „és az ál ta la tá masz tott lá za dás nak ré sze -
se it” párt ütõ nek (te hát lá za dók nak) és ha za áru lók nak nyil vá ní tot ta, és el ren del te,
„hogy azok a megérdemlett fe nyí ték alá vet tes se nek, egy szer smind mind azok, kik
ezen párt ütés nek en ge del mes ked nek, vagy akár mi képp se géd ke ze ket nyúj ta nak, a
leg szi go rúbb bün te tés alá vé tes se nek”. Egy ben „a leg ke mé nyebb bün te tés ter he
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alatt” fel szó lí tott min den ki, „hogy min den cse lek vés tõl, mely az or szág bé kes sé gét
to vább ra za var hat ná, tar tóz kod jon”. A de cem ber 2-ai trón vál to zást kö ve tõ en az új
ural ko dó, I. Fe renc Jó zsef ki je len tet te, hogy V. Fer di nánd no vem ber 6-ai és 7-ei ren -
de le tei tel je sen ér vény ben ma rad nak, s azok tel je sí té sé ért min den ha tó sá got „a leg -
szi go rúbb fe le lõs ség gel tar to zók nak” nyil vá nít ja, s meg hagy ja Windisch-Grätznek
„min den a köz csend és rend vissza ál lí tá sá ra meg kí ván ta tó esz kö zök al kal ma zá sát”.

A fe nye ge té sek be tel je sí té se nem so ká ig vá ra tott ma gá ra. Az ok tó ber 3-ai ma ni -
fesz tu mot kö ve tõ en a cs. kir. ka to nai ha tó sá gok nak még vi szony lag cse kély esé lyük
volt ar ra, hogy ke zük be ve gyék az or szág köz igaz ga tá sát. A Bán ság ban ha di ál la pot
volt, s a te mes vá ri hely õr ség ha tó kö re csu pán ad dig a pon tig ter jedt, amed dig csa pa -
to kat tu dott kül de ni. Az it te ni fõhadparancsnokság, il let ve a funk ci ó it és ha tás kör ét
na gyobb részt át ve võ te mes vá ri Ha di ta nács en nek el le né re már ok tó ber 28-án és 30-
án kör ren de let ben uta sí tot ta a bán sá gi ál la mi hi va tal no ko kat, ön kor mány za ti tiszt vi -
se lõ ket, lel ké sze ket stb., hogy ad ja nak hû ség nyi lat ko za tot a Ha di ta nács nak s ezen
ke resz tül az ural ko dó nak. Így az tán a fo lya mat egé szen ja nu ár vé gé ig, a Bán ság nak a
ma gya rok ál tal tör tént ki ürí té sé ig hú zó dott. Ezek a tiszt vi se lõk, lel ké szek, hi va tal no -
kok több nyi re a fegy ve rek ha tal má nak en ged tek, amit az is mu tat, hogy a hû ség nyi -
lat ko za tok dá tu ma több nyi re az adott te le pü lés cs. kir. meg szál lá sá nak nap ja utá ni
(te hát a ma gya rok ál tal meg nem szállt te le pü lé sek rõl sem küld tek be ilyet); sõt még
Te mes vá ron is több mint egy hó na pig tar tott ezek be gyûj té se.

Vol tak per sze ön kén tes együtt mû kö dõk is, mint sédeni Ambrózy La jos bá ró, cs.
kir. ka ma rás, aki 1843-tól a temesi kama rai igaz ga tó ság el nö ke, majd 1845–1848 kö -
zött Temes me gyei fõ is pá ni hely tar tó volt. 1839-tõl a fel sõ táb la tag ja ként vett részt
az or szág gyû lé se ken, s 1848 nya rán a bán sá gi har cok ra hi vat koz va ka pott fel men tést
az or szág gyû lé si meg je le nés alól. 1848 ok tó be ré ben ön ként aján lot ta fel pol gá ri biz -
to si szol gá la tát a te mes vá ri cs. kir. hely õr ség pa rancs nok sá gá nak, emi att az Or szá gos
Hon vé del mi Bi zott mány ha za áru ló vá nyil vá ní tot ta. 1848. ok tó ber 24-én Ludwig
Piret de Bihain al tá bor naggyal, a te mes vá ri fõhadparancsnokkal és Pantaleimon
Živković te mes vá ri gö rög ke le ti püs pök kel kö zö sen in té zett ki ált ványt a bán sá gi la -
kos ság hoz. No ha 1849 ja nu ár já ban Szentiványi Vin ce õt ja va sol ta a Bán ság biz to sá -
vá, Windisch-Grätz her ceg az ot ta ni ka ma rai igaz ga tás sal bíz ta meg. Te mes vár 1849.
au gusz tus 9-ei fel men té se után Ambrózy még részt vett a bán sá gi köz igaz ga tás új já -
szer ve zé sé ben, de a Karl Geringer ma gyar or szá gi pol gá ri kor mány zó ál tal fel aján lott
eg ri ke rü le ti biz tos sá got (fõ is pán sá got) már nem fo gad ta el. No ha nem ér tett egyet a
bi ro dal mon be lül ma gyar önál ló ság fel szá mo lá sá val, a Bach-rend szer vé gé ig hi va tal -
nok ként szol gál ta a mo nar chi át. 

1848 de cem be ré ben meg in dult a cs. kir. csa pa tok ál ta lá nos tá ma dá sa Ma gyar or -
szág el len, s 1849. ja nu ár 5-én a fõ vá ros is Windisch-Grätz her ceg csa pa ta i nak ke zé -
be ke rült. A sza bad ság harc ve re sé ge he tek kér dé sé nek lát szott. A sza bad ság harc
had se reg ét több száz ala cso nyabb-ma ga sabb ran gú tiszt hagy ta el, az or szág gyû lé si
kép vi se lõk egy ré sze sem kö vet te a par la men tet Deb re cen be, az ál lam igaz ga tás ban
szol gá ló kat pe dig az Or szá gos Hon vé del mi Bi zott mány ele ve csak kor lá to zott  szám -
ban ren del te az ide ig le nes fõ vá ros ba. 

Windisch-Grätz tá bor nagy telj ha tal ma bir to ká ban ar ra tö re ke dett, hogy fel szá -
mol ja a for ra dal mi in téz mé nye ket, és ki épít se az or szág új po li ti kai igaz ga tá sát. A
her ceg el le nez te mind a só go ra, Felix Schwarzenberg her ceg ál tal kép vi selt bi ro dal -
mi cent ra li zá ci ós tö rek vé se ket, mind a Franz Seraphin Sta di on bel ügy mi nisz ter ál -
tal kép vi selt ter vet Ma gya ror szá g nem ze ti sé gi ala pon tör té nõ át szer ve zé sé rõl. A her -
ceg úgy vél te, hogy né mi kor sze rû sí tés sel meg kell õriz ni a bi ro da lom tör té ne ti leg ki -
ala kult tar to má nyi ke re te it, ami biz to sít ja a szü le té si arisz tok rá cia ve ze tõ sze re pét a
ter je dõ pol gá ri vi szo nyok kö zött is.36
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A ma gyar kon zer va tí vok te hát jog gal re mél ték, hogy az ud var és Windisch-Grätz
igény be ve szi fel kí nált szol gá la ta i kat. A fõ vá ros el fog la lá sa után Windisch-Grätz ki -
ne vez te a volt al kan cel lárt, Szõgyény Lász lót a „ma gyar or szá gi ki rá lyi ide ig le nes pol -
gá ri köz igaz ga tás” el nö ké vé, s fel ada tá vá tet te Ma gyar or szág ide ig le nes igaz ga tá si
ter ve ze té nek ki dol go zá sát. A cél a ré gi fe u dá lis kor mány szé ki rend szer új já szer ve zé -
se volt, ám ar ról, hogy ki nek a ke zé ben van a tény le ges ha ta lom, so kat el árult, hogy
a Hely tar tó ta nács funk ci ó i nak be töl té sé re fel ál lí tott ide ig le nes pol gá ri köz igaz ga tást
a Rous seau al tá bor nagy ve zet te had se reg-pa rancs nok ság po li ti kai-igaz ga tá si osz tá -
lyá nak ren del ték alá.

E köz igaz ga tás ve ze tõi és tag jai a ma gyar kon zer va tív arisz tok rá ci á ból és az 1848
elõt ti hi va tal no ki kar ból ke rül tek ki; köz tük nem egy olyan sze mély is volt, aki a Bat -
thyá ny -kor mány idõ sza ká ban is hi va talt vi selt. A cs. kir. had se reg el lá tá sát a re form -
kor ban vég zõ tar to má nyi biz tos sá gok fõ igaz ga tó sá gát osz tállyá szer vez ték át, en nek
ve ze tõ je Tor kos Mi hály ud va ri ta ná csos lett. A ka ma rai ügye ket Almássy Mó ric gróf
(1848 elõtt a ka ma ra al el nö ke), a tör vény ke zé si e ket Majláth György or szág bí ró, a ta -
nul má nyi, egy há zi és ala pít vá nyi ügye ket Sennyei Pál bá ró (ko ráb ban kan cel lá ri ai
tiszt vi se lõ, 1848-ban a nép kép vi se le ti or szág gyû lés kép vi se lõ je) ve zet te. 

Szõgyény Lász ló köz igaz ga tá si ter ve ze te alap ján az új ha tó ság nyel ve a ma gyar
lett. A Windisch-Grätz ál tal ki ne ve zett ki rá lyi biz to sok kal né me tül, a nem ze ti sé gek -
kel azok nyel vén folyt a le ve le zés. Terv be vet ték, hogy az egy ko ri ma gyar ud va ri kan -
cel lá ria te en dõ i nek el lá tá sá ra (a bí ró sá gi ügy vi tel el len õr zé se, a sem mí tõ szé ki funk -
ci ók el lá tá sa) ide ig le nes igaz ság ügyi köz igaz ga tást ál lí ta nak fel. Er re azon ban már
nem ke rült sor.

A szer ve zet ka to nai alá ren delt sé ge a köz igaz ga tás ban is ér vé nye sült. Az el fog lalt
te rü le te ken kez det ben há rom ka to nai ke rü le tet (Militär-District) ál lí tot tak fel Po -
zsony, Bu da és Sop ron szék hellyel. Az ezek te rü le tén lé võ me gyék és vá ro sok tisz ti -
ka ra to vább mû köd he tett, no ha a komp ro mit tált tiszt vi se lõ ket el tá vo lí tot ták. A me -
gyék és a sza bad ki rá lyi vá ro sok élé re Windisch-Grätz ki rá lyi biz to so kat ne ve zett ki.
Mi u tán Ma gya ror szá gon el vi leg ok tó ber 3. óta ost rom ál la pot ural ko dott, a fõ is pán ok
nem gya ko rol hat ták ha tás kö rü ket, és a tör vény ha tó sá gi bi zott má nyok he lyett az al -
is pán ok és a pol gár mes te rek vit ték az ügye ket. 

Ezek nek az irá nyí tá sá ra és el len õr zé sé re hoz ták lét re a ki rá lyi biz to si in téz ményt,
ami a ko ráb bi ha son ló in téz mény min tá já ra, de ka to nai alá ren delt ség ben mû kö dött.
(Ele in te ad mi niszt rá tor nak akar ták õket ne vez ni, vi szont mi u tán ez erõ sen em lé kez -
te tett vol na a re form kor ban mû kö dõ fõ is pá ni hely tar tók köz ke le tû el ne ve zé sé re, in -
kább a mél tó ság tel je sebb ki rá lyi biz tos el ne ve zést vá lasz tot ták.) A ki rá lyi biz to sok
egy ré szét már az ide ig le nes köz igaz ga tás lét re ho zá sa elõtt ki ne vez ték. Ilyen hi va talt
vi selt Babarczy An tal Pest és He ves me gyé ben és a Jász kun ke rü let ben, Czindery
Lász ló So mogy ban, Dõry Gá bor Tol na me gyé ben, Fiáth Fe renc bá ró Za la és Veszp -
rém me gyé ben, Forgách An tal gróf He ves és Külsõszolnok me gyé ben, Gaál Edu árd
Fej ér me gyé ben, Ha vas Jó zsef Pest, Bu da és Óbu da vá ro sok ban, Hedry Er nõ Sá ros
me gyé ben, ifj. Majláth György Ba ra nya me gyé ben, id. Majthényi Lász ló bá ró Bars,
Ko má rom és Nóg rád me gyé ben, Osztroluczky Mik lós Zó lyom me gyé ben, Pongrácz
Gás pár Trencsén és Liptó me gyé ben, Révay György bá ró Turóc és Ár va me gyé ben,
Rohonczy Ig nác Vas és Sop ron me gyé ben s a te rü le tü kön lé võ sza bad ki rá lyi vá ro -
sok ban, Vietoris Jó zsef Nyitra me gyé ben, Zichy-Fer ra ris Bó dog gróf Moson és Gyõr
me gyé ben és Zichy Fe renc gróf Po zsony és Nyitra me gyé ben. Cziráky Já nos gróf vi -
szont vissza uta sí tot ta Esz ter gom és Fej ér me gyék biz tos sá gát, mond ván, hogy a Ki -
rá lyi Táb la tag ja ként elv bõl tá vol tart ja ma gát min den po li ti kai te vé keny ség tõl –
1849 ta va szán azon ban el vál lal ta a pes ti egye tem biz tos sá gát az egye tem for ra dal mi
szel lem tõl va ló meg tisz tí tá sa ér de ké ben.
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A fen ti sze mé lyek több sé ge 1848 elõtt a kon zer va tí vok kö zé tar to zott. 1848 elõtt
fõ is pá ni tiszt sé get vi selt Czindery Lász ló, ifj. Majláth György, id. Majthényi Lász ló
bá ró, Révay György bá ró, Zichy Fe renc gróf, fõ is pá ni hely tar tó volt Rohonczy Ig nác
és Zichy-Fer ra ris Bó dog gróf.

E kon zer va tív cso port tag jai lát ha tó an azon igye kez tek, hogy a ren di in téz mé nyek
vissza ál lí tá sát elõ ké szít ve az 1848 elõt ti ren di al kot mány mi nél több ele mét át ment -
sék. Sa ját ér de ke ik kép vi se le tét meg ide o lo gi zál va és er köl csi ma gas la tok ba emel ve a
nem ze ti lét meg men té se ként, a di nasz tia és a nem zet kö zöt ti köz ve tí tõ sze rep ként
tün tet ték fel. Ugyan ak kor be le tö rõd tek Hor vát or szág, Er dély és a Bán ság igaz ga tá si
el kü lö ní té sé be vagy ab ba, hogy az ide ig le nes pol gá ri köz igaz ga tás hi va ta los pe csét je
„ma gyar kör irat mel lett a csá szá ri két fe jû sas szár nyai kö zé he lye zett or szág cí me rét”
áb rá zol ja. 

Né mi op ti miz mus ra adott okot, hogy a bi ro dal mi kor mány 1849. feb ru ár 12-én
tit kos ta nács adó bi zott ság fel ál lí tá sá ról ha tá ro zott, amely nek fel ada tá vá Ma gyar or -
szág jö ven dõ be li be ren dez ke dé sé nek ki dol go zá sát tet ték. Windisch-Grätz a ta nács -
adó bi zott ság el nö ké hez, Apponyi György gróf hoz, az 1848 elõt ti ma gyar kan cel lár -
hoz írott le ve lé ben úgy vél te, az 1848 elõt ti ma gyar al kot mányt „kor sze rû re for mok
el fo ga dá sá ra al kal mas sá kell ten ni, de ez al kot mány tel jes mel lõ zé se sem nem ta ná -
csos, sem nem kí vá na tos”. A bi zott ság tag jai kö zé tar to zott Jó si ka Sa mu bá ró, volt er -
dé lyi kan cel lár, Barkóczy Já nos gróf, Dessewffy Emil gróf, a Kon zer va tív Párt egyik
ve ze tõ je, Zarka Já nos sze mély nök, Szentiványi Vin ce volt hely tar tó ta ná csi ta ná csos
és  Ürményi Jó zsef volt Tol na me gyei fõ is pán. Ter ve ze tük csak az olmützi okt ro jált
al kot mány ki hir de té se után ké szült el. A bi ro da lom új al kot má nya a cent ra lis ták
gyõ zel mét tük röz te; a te rü le té ben meg cson kí tott or szá got a bi ro da lom ko ro na tar to -
má nyá vá süllyesz tet te.

No ha az ide ig le nes pol gá ri köz igaz ga tás Windisch-Grätz me nesz té se és a cs. kir.
csa pa tok 1849 ta va szi ve re sé gei és vissza vo nu lá sa után is mû kö dött, a cent ra li zált
bi ro da lom ban már nem volt szük ség egy ilyen, a ma gyar kü lön ál lás em lé két fel idé -
zõ tes tü let re. Mi u tán I. Fe renc Jó zsef jú ni us 6-án ki ne vez te Karl von Geringer bá rót
Ma gyar or szág telj ha tal mú cs. kir. biz to sá vá, és meg bíz ta az or szág pol gá ri köz igaz ga -
tá sá nak meg szer ve zé sé vel, ki lenc nap pal ké sõbb, 1849. jú ni us 15-én Julius Haynau
tá bor szer nagy, a ma gyar or szá gi cs. kir. had se reg fõ ve zé re ér te sí tet te Szõgyényt az ál -
ta la ve ze tett ha tó ság meg szün te té sé rõl. 

Szõgyény jú ni us 22-én Badenbõl kör irat ban hoz ta a dön tést a fõbb tiszt ség vi se -
lõk tu do má sá ra: „nyu god tan lép he tünk le a nem ke re sett pá lyá ról, mely nek ugyan
di csõ ség te len, de be csü le tes meg tar tá sá val, Urunk Ki rá lyunk irán ti ren dít he tet len
hû sé gün ket s a jó ügy höz hõ ra gasz ko dá sun kat újab ban is bi zo nyí ta ni kí ván tuk.”

A ma gyar kon zer va tí vok el sõ együtt mû kö dé si kí sér le te te hát csú fos ku darc cal
ért vé get. „Ha tal muk” csak a cs. kir. fegy ve rek ere jén nyu go dott, s 1849 áp ri li sá ig
csak bár mi kor le cse rél he tõ bá buk vol tak ab ban a sakk játsz má ban, ami Windisch-
Grätz és Schwarzenberg kö zött a bi ro da lom jö võ be ni szer ke ze tét il le tõ en folyt. Az
ural ko dó 1849 már ci u sá ban a cent ra li zá ció mel lett dön tött, s mi u tán Windisch-
Grätz ka to nai ku dar cai mi att le he tet len né vált, az ál ta la pár tolt kon zer va tí vok is
hát tér be szo rul tak.

Ugyan ak kor van az érem nek egy má sik, egy elõ re ke vés sé is mert ol da la is. No ha
az em lí tett ki rá lyi biz to sok több sé ge ki adott je len té se ik ta nú sá ga sze rint va ló ban fel -
tét le nül ki szol gál ta Windisch-Grätzet, mint a he lyi vi szo nyok kal is me rõs sze mé lyek
se gít het ték is a kor mány zá suk alá ke rült te rü le te ken a he lyi po li ti kai eli tet. 

Fiáth Fe renc bá ró, akit 1849. ja nu ár ele jén Fej ér me gye for ra dal mi ha tó sá ga le tar -
tóz ta tott, ki sza ba du lá sa után ki mon dot tan igye ke zett csök ken te ni az érin tett tiszt vi -
se lõk fe le lõs sé gét az in ci dens ben, s Boross Mi hály me gyei fõ jegy zõ em lék ira tá ban38
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úgy vé le ke dett, hogy a me gye sok nyo mo rú ság tól meg me ne kült vol na, ha Fiáthot,
nem pe dig a túl buz gó és rossz in du la tú Gaál Edu ár dot te szik meg ki rá lyi biz tos sá.
(Gaál „meg bíz ha tó sá gát” mu tat ja, hogy 1849 ta va szán egy ide ig Tol na és Pest me gye
„lá za dók ál tal” el len õr zött te rü le te i nek rend kí vü li biz tos sá gát is el lát ta.) Fiáthra ál -
ta lá ban ez volt a jel lem zõ, pl. az 1848. ok tó ber 3-ai nagy ka ni zsai fel ke lés kö rül mé -
nye i nek ki vizs gá lá sá nál sem kü lö nö seb ben ke res te a fe le lõ sö ket. 

De em lít het jük Zichy-Fer ra ris Bó dog és Rohonczy Ig nác pél dá ját, akik Vidos Jó -
zsef Vas me gyei kor mány biz tos hoz zá juk for du ló ro ko na i nak meg ígér ték köz ben já rá -
su kat a buj do só kor mány biz tos ügyé ben, sõt azt is el in téz ték, hogy zár alá vett ja va -
i nak ke ze lõ je a test vé re, Vidos Dá ni el le gyen. Mind ez zel ko ránt sem men te get ni akar -
juk az érin tet te ket, csu pán ar ra hív nánk fel a fi gyel met, hogy miként a kol la bo rá ció
mo tí vu mai is sok fé lék vol tak, úgy az egyes kol la bo rán sok tény ke dé sé nek ered mé nye
és mér le ge is kü lön-kü lön elem zést igé nyel – s eb ben a te kin tet ben a ma gyar tör té -
net írás nak még jócs kán van te en dõ je.

A kol la bo rá ció kö vet ke zõ sza ka sza ép pen 1849 jú ni u sá ban, a nyá ri had já rat és az
orosz in ter ven ció idõ sza ká ban ve szi kez de tét. Ha a Windisch-Grätz alatt szol gá la tot
vál la lók még az zal vi gasz tal hat ták vagy biz tat hat ták ma gu kat, hogy a ma gyar ál la mi -
ság és a nem ze ti lét meg men té se ér de ké ben ad ták fe jü ket a já rom ba, az olmützi al -
kot mány ki adá sa után ilyen il lú zi ó ik már nem igen le het tek.

Az új rend szer kez de té nek a ma gyar ho nos Karl Geringer bá ró jú ni us 5-ei telj ha -
tal mú csá szá ri biz to si ki ne ve zé se te kint he tõ a ma gyar or szá gi pol gá ri köz igaz ga tás
élé re. Ki vá lasz tá sá nak egyik oka ép pen ma gyar ho nos sá ga s az a tény volt, hogy is -
me ri a ma gyar or szá gi vi szo nyok kal és az or szág nyel vét. Geringer Haynauval mel lé -
ren delt vi szony ban állt, ami a ké sõb bi ek ben konf lik tu sok for rá sá vá vált. Ki ne ve zé si
ren de le té vel együtt ké szült el az új, im má ron az oszt rák mi nisz ter ta nács ál tal jó vá -
ha gyott uta sí tás ha tás kö ré rõl és fel ada ta i ról. Eb ben fel ha tal maz ták ar ra, hogy a had -
se reg fõ pa rancs no ká val egyet ér tés ben kor mány biz tos ok ki ne ve zé sét ja va sol ja a kor -
mány nak. Az uta sí tás sze rint Geringer ki ne ve zé sé vel és mû kö dé sé nek meg kez dé sé -
vel au to ma ti ku san meg szû nik a ko ráb bi ki rá lyi biz to sok meg bí za tá sa. Az az az új ha -
tó ság lét re ho zá sát az oszt rák kor mány fel akar ta hasz nál ni ar ra, hogy a Windisch-
Grätz ál tal lét re ho zott köz igaz ga tás kö zép szin tû kép vi se lõ i tõl is meg sza ba dul jon.

Ez zel egy idõ ben az orosz fõ se reg mel lé Zichy Fe renc gró fot ne vez ték ki fõhad-
seregbiztossá, s in téz ked tek ar ról, hogy az egyes orosz had osz lop ok mel lé egy-egy
had se re gi biz tost de le gál ja nak az orosz csa pa tok zök ke nõ men tes el lá tá sa ér de ké ben.
Az el sõ ilyen biz tost Péchy Im re sze mé lyé ben már má jus 24-én ki ne vez ték Rüdiger
lo vas sá gi tá bor nok III. had tes te mel lé. (Péchy 1848 áp ri li sá ig Zág ráb me gye fõ is pán -
ja volt.) Zichy Geringerrel mel lé ren delt vi szony ban volt, a ki adott uta sí tá sok együtt -
mû kö dés re kö te lez ték õket. A Grabbe-hadoztály mel lé Mátyus Já nost, az Osten-
Sacken-hadoszlop mel lé Berzeviczy Ti tuszt, a cs. kir. fõ se reg alá ren delt sé gé ben mû -
kö dõ Panyutyin-hadosztály mel lé Dessewffy Fe renc gró fot ne vez ték ki.

Az oszt rák mi nisz ter ta nács ha tá ro za ta a ko ráb bi ki rá lyi biz tos sá gok meg szün te -
té sé rõl egy ál ta lán nem je len tet te azt, hogy e hi va ta lok ad di gi be töl tõ i nek mun ká já ra
a to váb bi ak ban nem szá mí tot tak. Haynau jú ni us 25-én bíz ta meg Babarczy An talt a
fõ se re gi fõ had biz tos sá gi osz tály igaz ga tá sá val, s alá ren del te va la mennyi, a cs. kir.
had se reg mel lé ren delt pol gá ri had biz tost. Babarczy ezt kö ve tõ en ki adott kör le ve lét
meg küld te Cziráky Já nos gróf (tar ta lék had test), Majthényi Lász ló bá ró (I. had test),
Gaál Ede (III. had test) és a ki vég zett Zichy Ödön test vé re, Zichy Edmund gróf (III.
had test) had se re gi biz to sok nak és Dezasse Fe renc gróf, Széky Jó zsef és Kacskovics
Kár oly te rü le ti biz to sok nak. (Dezasse nyug ál lo má nyú cs. kir. õr nagy és Cziráky apó -
sa volt; Széky 1849 ja nu ár ja óta a cs. kir. II. had test biz to sa). Jú li us vé gén Haynau
ke rü le ti, az az több ön kor mány zat ra ki ter je dõ ha tás kö rû cs. kir. biz to sok nak ne vez te
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ki Rohonczy Ig ná cot, Forgách An talt, Andrássy György gró fot, volt sárosi fõ is pánt,
Szirmay Sán dor gró fot, Ürményi Jó zse fet, Tol na me gye volt fõ is pán ját és
Andreánszky Sán dor ud va ri ka ma rai ta ná csost.

Jú li us ele jén, ami kor az orosz csa pa tok el ér ték Mis kol cot, sõt egyik had tes tük ide -
ig le ne sen Deb re cent is meg száll ta, Zichy Fe renc ide ig le nes me gyei el nö kö ket ne ve -
zett ki: Sá ros ba Semsey Al ber tet, Abaújba Olasz Já nost, Tor ná ba Berzeviczy La jost,
Bor sod ba Szirmay Ist vánt, Szepesbe Máriássy Ádá mot, He ves és Külsõszolnok me -
gyé be Aszalay Jó zse fet, vé gül Sza bolcs ba, a haj dú vá ros ok ba és Deb re cen be
Drevenyák Fe ren cet. A ha di ese mé nyek elõ ha lad tá val ke rült  Bi har me gye élé re Jó sa
Pé ter. 

A sza bad ság harc le ve ré sét kö ve tõ en ke rült sor az új köz igaz ga tá si rend szer ki ala -
kí tá sá ra. A már ko ráb ban lét re ho zott, ál ta lá ban há rom-négy me gyé re ki ter je dõ pol -
gá ri ke rü le tek élé re ke rü le ti fõ is pán ok (ke rü le ti fõ biz tos ok), a me gyék élé re pe dig
me gye fõ nö ki cí met vi se lõ kor mány biz tos ok ke rül tek. Az or szág te rü le tén elõ ször ki -
lenc, majd hat ka to nai ke rü le tet hoz tak lét re, ezek alá ál ta lá ban egy-két pol gá ri ke rü -
let tar to zott. A ka to nai ke rü le tek ve ze tõi mel lé az oszt rák kor mány mi nisz te ri biz to -
so kat ne ve zett ki, akik így hi va ta li elöl já rói vol tak a ke rü le ti fõ is pán ok nak, ami je -
len tõ sen csök ken tet te hi va ta luk sú lyát.

Ha a ke rü le ti fõ is pán ok so rán vé gig te kin tünk, is mét jó né hány is me rõs név vel ta -
lál ko zunk: Rohonczy Ig nác (sop ro ni, majd pé csi), Cseh Ede (pé csi), Dõry Gá bor (fe -
hér vá ri, majd nagy vá ra di), Augusz An tal (tol nai), Cziráky Já nos (po zso nyi), Hauer
Ist ván bá ró (sop ro ni), Forgách An tal (nyitrai, majd pozsony–nyitrai), Andreánszky
Sán dor (besz ter ce bá nyai), Péchy Im re (lõ csei), Szirmay Sán dor (kas sai), Villecz Ig nác
(ung vá ri), Szentiványi Vin ce (pes ti), Kapy Ede (eg ri), Uray Bá lint (deb re ce ni), Jó sa
Pé ter (nagy vá ra di), Gaál Ede (sze ge di). Nem egy for mán bír ták azon ban gyo mor ral:
Rohonczy, akit a sop ro ni ke rü let élé rõl a pé csi élé re he lyez tek vol na át, nem fo gad -
ta el a meg bí zást, töb bek kö zött azért, mert nem ér tett egyet az or szág új köz igaz ga -
tá si rendezetének ter vé vel. A he lyé re fel kért Somssich Pál bá ró vissza uta sí tot ta a
meg bí zást. Cziráky Já nos 1849 de cem be ré ben mon dott le. A töb bi ek ál ta lá ban meg -
vár ták ke rü le tük meg szün te té sét, de így sem ma rad tak ál lás nél kül.

Az em lí tett mi nisz te ri biz tos sá gok élé re már job bá ra nem a ma gyar kon zer va tív
tá bor ból ver bu vál ták a tiszt ség vi se lõ ket. Ki vé telt ké pe zett a nagy vá ra di, ami alá a
nagy vá ra di, deb re ce ni és sze ge di ke rü le tek ke rül tek, s amely nek élén Cseh Ede, Jó -
sa Pé ter, majd Dõry Gá bor vál tot ták egy mást.

A hi va tal vi se lõk kö ré ben azon ban meg fi gyel he tõ egy ten den cia. Míg Windisch-
Grätz kor mány za tá nak idõ sza ká ban az 1848 elõt ti kon zer va tív po li ti zá ló elit má so -
dik vo na lá nak ki emel ke dõ kép vi se lõi ju tot tak sze rep hez, 1849 jú ni u sa után ez a cso -
port egy re in kább vissza vo nult és vissza szo rult, s át ad ta he lyét a hi va tal no kok ból és
név te len kar ri e ris ták ból ál ló cso port nak. Az el sõ vo nal be li kon zer va tí vok, mint
Apponyi György, Jó si ka Sa mu, Dessewffy Emil, Széchen An tal nem kap tak sem mi -
lyen ér de mi sze re pet, no ha nem csak az 1848. ok tó be ri sza kí tást kö ve tõ en, de még az
olmützi al kot mány ki bo csá tá sa, il let ve az orosz in ter ven ció kez de te után is fo lya ma -
to san bom báz ták me mo ran du mok kal a kü lön bö zõ kor mány za ti té nye zõ ket. 

Apponyi, aki a kor mány zat ál tal fel kért tit kos ma gyar ta nács adó tes tü let ve ze tõ -
je ként irá nyí tot ta a kon zer va tív agy tröszt nek az új ma gyar or szá gi be ren dez ke dés ter -
ve it ki dol go zó mun ká ját, már az olmützi oktrojált al kot mány után vissza vo nult.
Dessewffy 1848 no vem be re óta fo lya ma to san lát ta el ta ná csok kal az oszt rák kor -
mány za tot nem csak Ma gyar or szág új já szer ve zé sé vel, de a meg tor lás alá vo nan dók
kö ré vel és a meg tor lás mó do za ta i val kap cso lat ban is – 1849. jú li us ele jén vi szont
már je lez te Jó si ka Sa mu nak, sem mi eset re sem vál lal na sem mi lyen kor mány za ti
meg bí zást. Ma ga Jó si ka is vissza vo nult 1849 már ci u sa után. Széchenbõl vi szont, aki40
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ke vés bé volt ké nyes íz lé sû, majd nem had se re gi fõ biz tos lett Ludwig Welden tá bor -
szer nagy, fõ ve zér mel lett; s 1849 szep tem be ré ben el vál lal ta, hogy Lon don ban az
oszt rák kor mány meg bí zá sá ból a ma gyar for ra dal mi párt el le ni pro pa gan dát irá nyít -
ja; ok tó ber vé gén pe dig a Bat thyá ny La jos ki vég zé se mi at ti fel há bo ro dás el len sú lyo -
zá sá ra ja va sol ta a volt mi nisz ter el nök bû nös sé gét tag la ló cikk köz zé té tel ét az an gol
saj tó ban. 

A ma gyar kon zer va tí vok ma ga tar tá sá val kap cso lat ban ér de mes még egy dol got
hang sú lyoz ni. A füg get len sé gi, majd az en nek örö ké be lé põ mar xis ta tör té net írás
haj la mos volt õket tes tü le ti leg ha za áru ló nak te kin te ni. A szak ma dik tá tor nõ je,
Andics Er zsé bet há rom kö te tes for rás kö te tet szen telt „a nagy bir to kos arisz tok rá cia el -
len for ra dal mi sze re pé nek 1848–1849-ben”, ami vel csak az volt a baj, hogy a kö zölt
for rá sok több sé ge nem a nagy bir to kos arisz tok ra ták tól szár ma zott, s még a ki pel len -
gé re zett nagy bir to kos ok egy ré szét is leg fel jebb for ra da lom el le nes at ti tû dû nek, nem
pe dig iga zi el len for ra dal már nak mond hat juk a do ku men tu mok alap ján. A ma gyar
arisz tok rá ci á nak csak igen kis ré sze ját szott ak tív köz éle ti sze re pet 1848–1849-ben,
kü lö nö sen az ok tó be ri sza kí tás után, s ez az ak tív rész is nagy já ból egyen lõ mó don
osz lott meg a két ol dal kö zött – leg fel jebb a nem ze ti ügyért har co lók va la mi vel fi a ta -
lab bak vol tak. 

Ugyan ak kor a ki egye zés, il let ve a Tri a non utá ni tör té net írás az 1850–1860-as
évek ben ját szott, két ség kí vül a ma gyar al kot má nyos ság és kü lön ál lás (no ha nem a
48-as, ha nem a 48 elõt ti al kot má nyos ság és kü lön ál lás) vé del mét és új já te rem té sét
szol gá ló sze re pük mi att haj la mos volt relativizálni 1848–1849. évi te vé keny sé gü ket.
Nyil ván a mo tí vu mok va la mennyi ük ese té ben sok fé lék vol tak, de tes tü le ti leg alap -
ve tõ en egy il lú zió rab ja i ként vál lal tak szol gá la tot a má sik ol da lon – so kan kö zü lük
még azt kö ve tõ en is, hogy nyil ván va ló vá vál ha tott szá muk ra: az ál ta luk kép vi selt
kon zer va tív ma gyar al kot má nyos ság ból az egy sé ges és erõs Auszt ria urai ugyan úgy
nem kér nek, mint a li be rá lis, pol gá ri al kot má nyos Ma gya ror szág ból.
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1848. áp ri lis 11-én dél elõtt a po zso nyi prí má si
pa lo tá ban Ist ván ná dor ün ne pé lyes ke re tek kö zött
át vet te a szen te sí tett tör vény cik ke ket. E tör vény -
cik kek az egy há zak hely ze tét is alap ve tõ en meg -
vál toz tat ták.

Ma gyar or szág la kos sá ga nem csak nem ze ti sé gi,
ha nem val lá si szem pont ból is sok szí nû volt,
amely hez még jo gi és re gi o ná lis kü lönb sé gek is
hoz zá já rul tak. 1846-ban az or szág la kos sá gá nak
(Er délyt nem szá mít va) több mint a fe le ka to li kus.
Er dély ben vi szont a ka to li ku sok ki sebb ség ben
van nak. Ha a ma gyar or szá gi és az er dé lyi ada to kat
össze gez zük, mil li ós nagy ság ren dû kö zös sé get al -
kot nak még az or to dox ke resz té nyek, va la mint két
pro tes táns fe le ke zet: a re for má tu sok és az evan gé -
li ku sok. Kö rül be lül 46 000 lel ket mond hat ma gá é -
nak a fõ ként Er dély ben élõ uni tá ri us kö zös ség.
Több mint 250 000 fõ re te he tõ a zsi dó val lá sú ak
szá ma Ma gya ror szá gon, õk azon ban nem tar toz tak
az ún. be vett, az az tör vé nye sen el is mert fe le ke ze -
tek kö zé.

A re for má tu sok és az uni tá ri u sok ke vés ki vé -
tel tõl el te kint ve ma gya rok vol tak. Az or to do xok
kö zött vi szont csak el vét ve akadt né hány el ma gya -
ro so dott gö rög ere de tû egy ház köz ség, a hí võk dön -
tõ több sé ge szerb és ro mán nem ze ti sé gû volt. A
ka to li ku sok fe le ma gyar, fe le vi szont nem ze ti sé gi:
szlo vák, hor vát, né met stb. Az evan gé li ku sok
több sé ge szlo vák, il let ve né met anya nyel vû. A kép
tel je seb bé té te lé hez szól nunk kel le ne még az ún.
kis egy há zak ról (pl. na za ré nu sok ról), va la mint
azok ról is, akik (igaz tár sa dal mi lag el ha nya gol ha -
tó lét szám ban) ate is tá nak val lot ták ma gu kat.
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A 18–19. szá zad vál to zá so kat ho zott az ál lam és az egy há zak kap cso lat rend sze ré -
ben. A fe le ke ze tek fo ko za to san alá ren de lõd tek az ab szo lu tis ta ál lam gé pe zet nek. II.
Jó zsef ha lá lá val a jo ze fi nis ta egy ház po li ti ka nem ért vé get. Az ural ko dók a ka to li kus
fõ pa pi szé ke ket úgy töl töt ték be, mint bár me lyik ál la mi hi va talt. Ez nem is meg le põ,
hi szen a pap sá got a fel vi lá go sult ab szo lu tiz mus gon do lat rend sze ré nek meg fe le lõ en
ál lam hi va tal nak te kin tet ték. Ugyan ak kor a pro tes tán sok az ál la mi fel ügye let mel lett
au to nó mi á val ren del kez tek: sza ba don tart hat tak zsi na to kat, és önál ló an in téz het ték
is ko lai ügye i ket, vi szont anya gi lag meg kö ze lí tõ en sem vol tak olyan gaz da gok, mint
a ka to li ku sok. Ezért fõ ként a fe le ke ze tek kö zöt ti egyen lõ ség ki mon dá sát kö ve tel ték,
és azt, hogy a fe le ke ze tek anya gi szük ség le te it (az ok ta tá si a kat is) az ál lam fe dez ze.

A ka to li kus egy há zi élet ben ér vé nye sü lõ erõs ál la mi be fo lyás rész ben vé del met je -
len tett az egy há zi ve ze tés ál tal nem kí vá na tos nak tar tott je len sé gek, pl. a li be ra liz mus
el len, rész ben azon ban ne ga tív kö vet kez mé nyei is vol tak. Így pél dá ul az ural ko dók
ér vé nye sí tet ték a ki rá lyi tetsz vény jo got (placetum regium), az az a pá pai bul lá kat csak
ural ko dói jó vá ha gyás sal le he tet ki hir det ni. Né hány püs pö ki szé ket rend sze re sen be -
töl tet le nül hagy tak, mi vel az on nan szár ma zó jö ve del mek az ál lam kincs tárt gaz da gí -
tot ták. Aka dá lyoz ták az egy há zi ak Ró má val va ló sza bad kap cso lat tar tá sát. En nek el -
le né re a püs pö kök az or szág gyû lé se ken a kon zer va tív erõk tá bo rát erõ sí tet ték.

Így volt ez az utol só ren di or szág gyû lé sen is, ahol az eu ró pai for ra dal mak ha tá -
sá ra 1848. már ci us kö ze pén lá zas tör vény ke zé si mun ka vet te kez de tét.

A ka to li kus püs pö ki kar so rai ek kor ra már elég gé meg rit kul tak. 1848-ban üres volt
az esz ter go mi és eg ri ér sek ség, a vá ci, a gyõ ri, a szé kes fe hér vá ri, va la mint a sze pe si
püs pök ség. A fel sõ táb la ülé se in részt ve võ püs pö kök két leg te kin té lye sebb tag ja
Lonovics Jó zsef csanádi és Scitovszky Já nos pé csi püs pök volt. A fõ ren di táb la moz -
gás te rét az eu ró pai és a ha zai po li ti kai ese mé nyek rend kí vül szûk tér re kor lá toz ták.
1848. már ci us 18-án az or szág gyû lés tör té nel mi je len tõ sé gû dön té se ket ho zott a köz -
te her vi se lés rõl, az úr bé ri vi szo nyok, il let ve a pa pi ti zed meg szün te té sé rõl. Ez utób bi
kö ve te lés már az 1832–1836-os or szág gyû lé sen meg fo gal ma zó dott. Az egy há zi kép vi -
se lõk ak kor az zal ér vel tek, hogy a ti zed az egy ház tu laj do na, el tör lé se pe dig a ren di
elõ jog ok sé rel me len ne. Ezek fel szá mo lá sá val a ti zed sor sa is meg pe csé te lõ dött.

Az al só táb la 1848. már ci us 18-án dél után fél öt kor kez dõ dõ ülé sén Schneé Lász -
ló He ves me gyei kö vet szó lalt fel elõ ször a pa pi ti zed kér dé sé ben. Er re fel állt
Daróczy Zsig mond, s a pé csi káp ta lan ré szé rõl le mon dott a ti zed rõl. Ezt a be je len -
tést „az egész ter met majd össze ros kasz tó él jen, taps és dörömbözés kö vet te, a kö ve -
tek is föl áll va tap sol tak és él je nez ték õt”. Ha son ló kép pen nyi lat koz tak az esz ter go -
mi, a váradi, a vá ci, a nyitrai, po zso nyi és a sze pe si káp ta la ni kö ve tek is. Szent ki rá -
lyi Mó ric ja vas la tá ra a fel aján lás ból tör vény ja vas lat lett, ame lyet még az nap át küld -
tek a fõ ren dek nek. A püs pö kök nem el le nez ték a ja vas la tot. A fõ ren di ház ülé sén je -
len lé võ há rom püs pök, Scitovszky, Lonovics és Rudnyánszky Jó zsef sor ban le mond -
tak a ma guk ne vé ben a ti zed rõl. Csat la ko zott hoz zá juk Rimely Mi hály pan non hal mi
fõ apát is. Scitovszky fel ve tet te a plé bá no sok és a ti zed re jo go sult vi lá gi ak kár ta la ní -
tá sát (az egy há zi ak kár ta la ní tá sa már az al sótáb lán is fel me rült). Perényi Zsig mond
azt ja va sol ta, hogy a kár pót lás ról a kor mány a kö vet ke zõ or szág gyû lé sen nyújt son be
ja vas la tot. Ezt az ál lás pon tot vé gül az al só táb la is ma gá é vá tet te, így meg szü le tett az
1848:XIII. tc. a pa pi ti zed el tör lé sé rõl. A püs pö kök te hát nem el le nez ték a dézs ma
el tör lé sét, Fogarassy Mi hály skodári vá lasz tott püs pök sze rint azért, mert fel is mer -
ték, „hogy a fönn for gó sú lyos kö rül mé nyek kö zött, me lyek nek er köl csi kény sze rí té -
se a klé rus ra volt ne he zed ve, ma gá nak az egy ház nak ér de ké ben ál lott ez ál do za tot
ön ként meg ten ni s ál ta la a ha za fi ú ság kész sé gét a ma gyar klé rus ré szé rõl nem csak
szó val be val la ni, ha nem tet tel is be bi zo nyí ta ni”.

43

2014/11



Ez zel szem ben az 1848:XX. tc, amely a be vett fe le ke ze tek (ka to li kus, evan gé li kus,
re for má tus, uni tá ri us, or to dox) tö ké le tes egyen lõ sé gét és vi szo nos sá gát mond ta ki,
ki vív ta a püs pö kök nem tet szés ét. Fogarassy Mi hály sze rint a val lá si egyen lõ sé get a
fe le ke ze tek hit el ve i nek és val lá si szer ke ze té nek ép ség ben tar tá sa mel lett kel le ne ki -
mon da ni. A be vett fe le ke ze tek egy há zi és is ko lai költ sé ge i nek ál la mi költ ség ve té si
ke ret bõl va ló fe de zé sé vel kap cso lat ban az egy há zi ja vak és ala pít vá nyok ál la mi fel -
hasz ná lá sa el len ér vel tek az egy há zi kö ve tek. Ocskay An tal kas sai me gyés püs pök
óvást je len tett be, mi vel így a „a kath[olikus]. egy há zi ala pít vá nyok más cé lok ra
(mint ame lyet a ke gyes ala pí tók meg ren del tek) for dít tat ná nak”. A be vett fe le ke ze tek
is ko lá i ba jár ha tás köl csö nös en ge dé lye zé sét Scitovszky ke re ken el uta sí tot ta, Ocskay
és Fogarassy a sa ját val lá sú hit ta ní tók al kal ma zá sát szor gal maz ta. Az al só táb la azon -
ban nem volt haj lan dó en ged ni eb ben a kér dés ben. Kos suth az áp ri lis 3-ai vi ta so rán
a hit el vek sért he tet len sé gét ter mé sze tes nek tar tot ta, vi szont vé le mé nye sze rint az
egy há zi szer ke zet be az ál lam már jo go san szól be le. Kos suth az ál lam és az egy ház
szét vá lasz tá sát az ál lam szé les kö rû fel ügye le ti jog kö ré vel együtt kí ván ta meg va ló sí -
ta ni. Esze rint az ál lam be avat koz hat az egy há zak ok ta tá si ügye i be, ala pít vá nya ik, va -
gyo nuk fel hasz ná lá sá ba. Az or szág gyû lés vé gül a püs pö kök óvá sa kö ze pet te fo gad ta
el a tör vény ja vas la tot áp ri lis 6-án.

A po zso nyi konf lik tu sok el le né re a ka to li kus egy ház kle ri ku sai a nyil vá nos ság
elõtt öröm mel üd vö zöl ték az át ala ku lást. Az egy ház me gyei kor má nyok a bé kés át ala -
ku lás örö mé re ün ne pé lyes is ten tisz te le tek meg tar tá sát ren del ték el. A szent be szé -
dek ben leg gyak rab ban „a csend és bé ke fenn tar tá sá ra”, a kor mány tá mo ga tá sá ra szó -
lí tot ták fel a hall ga tó sá got. Az egy ség meg bon tó it mind Jé zus or szá gá ban, mind
„édes ha zánk ban” kár ho zat sújt ja – fi gyel mez tet te hall ga tó it Mol nár Já nos székesfe-
hérvár-belvárosi káp lán. Mak ra Im re ma kói plé bá nos áp ri lis 30-án a ki rály „szü le tés -
ün ne pe al kal má val” tar tott be szé dé ben há rom pont ban fog lal ta össze az al kot má -
nyos pol gár kö te les sé gét. Elõ ször: fé li az Is tent, má sod szor: sze re ti a ha zá ját, s ez a
ha za sze re te te tet tek ben is meg nyil vá nul, har mad szor: tisz te li ki rá lyát.

Gyak ran óv ták a kle ri ku sok hí ve i ket „a köz csend nek fel za va rá sá”-tól, és fi gyel -
mez tet ték õket az elöl já rók nak va ló en ge del mes ség re, il let ve a tör vé nyek tisz te le té -
re. Nem ha nya gol ha tó el az a sze rep, amit az egy há zi ak a nem zet õr ség fel ál lí tá sa és
meg szer ve zé se te rén ját szot tak. A vá ci egy ház me gyé hez tar to zó Dorozsmán Sza bó
Ri chárd hely be li káp lán ar ra fi gyel mez tet te hall ga tó it, kö te les sé gük „a ha za s belbá-
torság vé del mé re kész nek len ni”. Fel szó lí tot ta hall ga tó it, ne vo na kod ja nak az õr se -
reg be be lép ni, amely nem ka to na fog do sás, ha nem a „köz bá tor ság” fenn tar tá sá ra
szol gál.

Az 1848-as már ci u si ese mé nyek a püs pö ki kart ar ra bír ták, hogy a hí võk szé les ré -
te ge it is kí sé rel jék meg az ala pít vá nyi ja vak vé del mé ben moz gó sí ta ni. A püs pö ki kar
a ti zed el tör lé sét kö ve tõ en, 1848. már ci us 20-án fel ira tot in té zett az ural ko dó hoz,
amely ben kér te fõ kegy úri jo ga i nak meg tar tá sát, il let ve ha ez nem le het sé ges, a ka to li -
kus egy ház ön kor mány zat tal va ló fel ru há zá sát. A fõ kegy úri jog (ius supremi patrona-
tus) kö vet kez té ben az ural ko dó az egy há zi ki ne ve zé sek (püs pö kök, apá tok, ka no no -
kok, cím ze tes püs pö kök, il let ve apá tok) és az egy ház vi lá gi vo nat ko zá sú ügye i ben
(egy há zi ja va dal mak ke ze lé se, ka to li kus ala pít vá nyok fel ügye le te stb.) dön tõ be fo -
lyás sal ren del ke zett. A püs pö kök te hát sze ret ték vol na a fõ kegy úri jog gya kor lá sát a
fe le lõs kor mány tól füg get le ní te ni. Er re azon ban az adott po li ti kai hely zet ben nem
volt le he tõ ség. Az 1848:III. tc. 6. pa ra gra fu sa ér tel mé ben a fõ kegy úri jog ból szár ma zó
cse lek vés jo ga a ma gyar mi nisz té ri um ha tás kö ré be ke rült, a 7. § sze rint pe dig a fõ pap -
ok ki ne ve zé sé hez is a fe le lõs ma gyar mi nisz ter el len jegy zé sé re volt szük ség.

Az áp ri lis 6-ai po zso nyi püs pök ka ri ér te kez let egy pe tí ció be nyúj tá sá ról dön tött.
Eb ben egy há zuk sza bad sá gá nak tör vé nyes ga ran tá lá sát, sza bad zsi nat tar tást (te hát a44
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jo ze fi nis ta egy ház po li ti ka fel szá mo lá sát), is ko lá ik önál ló igaz ga tá sát, va la mint is ko -
lai ala pít vá nya ik nak (ki vé ve az egye te met, amely rõl le mond tak) egy egy há zi ak ból és
vi lá gi ak ból ál ló ve gyes bi zott mány ál ta li ke ze lé sét kö ve tel ték. Mi vel a kér vényt kés -
ve ad ták be, áp ri lis 8-án Scitovszkynál a ka to li kus egy há zi és vi lá gi kö ve tek ta nács -
ko zást tar tot tak. Itt dön töt tek az au to nó mia esz mé jé nek saj tó be li nép sze rû sí té sé rõl s
ar ról, hogy az alá írá si ívek kel tá mo ga tott ké ré sü ket, mi sze rint ala pít vá nya i kat min -
den be fo lyás tól men te sen csak õk ke zel jék, a kö vet ke zõ or szág gyû lés nek is mét be -
nyújt ják. A kam pány si ke rét igye kez tek az zal is alá tá masz ta ni, hogy a vi lá gi a kat is
be akar ták von ni az egy há zi is ko lák és va gyon fel ügye le té be.

Eöt vös Jó zsef val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter jú ni us ele jén ta nács ko zott a
püs pö ki kar tag ja i val a te en dõk rõl. A püs pö kök le akar tak mon da ni az ál la mi kár -
pót lás ról, az zal a fel té tel lel, hogy ala pít vá nya i kat ma guk ke zel he tik. De a mi nisz ter
fi gyel mez tet te õket, hogy egy eset le ges sze ku la ri zá ció ese tén rosszul jár ná nak. A fe -
le ke ze ti leg ve gyes is ko lák ter vét vi szont a püs pö kök ve tet ték el, kö ve tel ve az ál lam
fel ügye le ti jo gá nak kor lá to zá sát és a meg ürült püs pö ki szé kek be töl té sét. Ez utób bi
kö ve te lé sük jú ni us 25-én tel je sült. Ek kor V. Fer di nánd Hám Já nos szat má ri püs pö -
köt esz ter go mi ér sek ké ne vez te ki, to váb bá a vá ci püs pök ség ki vé te lé vel va la -
mennyi ér se ki és püs pö ki szé ket be töl töt te. A püs pö kök be ik ta tá sá ra azon ban már
nem ke rült sor.

A ka to li kus egy ház szá má ra az új rend szer be tör té nõ be il lesz ke dés nem ment
zök ke nõ men te sen. A saj tó sza bad ság kö vet kez té ben egyes li be rá lis, il let ve ra di ká lis
saj tó or gá num ok rend sze re sen bí rál ták a kle ri ku sok tény ke dé se it, a püs pö kö ket sem
kí mél ve. A ra di ká lis la pok meg bot rán koz va ta pasz tal ták, hogy a ka to li kus pap ság
egy ré sze az el sõ nép kép vi se le ti vá lasz tá sok so rán, idõn ként fe le ke ze ti jel sza va kat
han goz tat va is, a kon zer va tív je löl te ket tá mo gat ta. Õk igye kez tek meg gá tol ni a ka to -
li kus alá írás gyûj té si ak ci ót, azt ál lít va, hogy az alá írás gyûj tés va ló di cél ja a ti zed fi -
ze té sé nek vissza ál lí tá sa. Mi kor au gusz tus 24-én a mi nisz té ri um ren de le ti úton 10
ka to li kus kö zép is ko la szak rend sze rû át ala kí tá sa mel lett dön tött, a ka to li kus köz vé le -
mény je len tõs ré sze til ta ko zott a gya kor lat ba egyéb ként csak rész le ge sen át ül te tett
in téz ke dés el len.

Konf lik tus for rá sá ul szol gált a nem zet õri szol gá lat is. Az össze író bi zott sá gok a
nem zet õr sé gi tör vény ben lé võ jog hé zag ra tá masz kod va több nyi re a pa po kat és lel ké -
sze ket is össze ír ták. A püs pö ki kar 1848. jú li us 9-én kelt le ve lé ben jo go san mu ta tott
rá, hogy a pap ság fegy ve res szol gá lat vál la lá sá val sza bály ta lan sá got (ir re gu la ri tást)
kö vet el, meg sér ti az egy há zi tör vé nye ket, il let ve pa pi hi va tá sát a fegy ve res szol gá -
lat kö vet kez té ben el ha nya gol ja. A til ta ko zá sok ha tá sá ra Bat thyá ny ügy ve ze tõ mi -
nisz ter el nök 1848. szep tem ber 14-én va la mennyi fe le ke zet lel ké sze it fel men tet te a
kö te le zõ nem zet õri szol gá lat alól. A püs pö ki kar tö rek vé se it több nyi re 1848 nya rán
sem ko ro náz ta si ker: az ala pít vá nyo kat nem tud ták kéz be ven ni, az alá írás gyûj té si
ak ció nem hoz ta meg a várt si kert, s le kel lett mon da ni a ter ve zett nem ze ti zsi nat ról
is. Né mi vi gaszt je lent he tett, hogy az egy há zi ja vak sze ku la ri zá ci ó ját sür ge tõ tör -
vény ja vas lat meg bu kott az or szág gyû lé sen.

Jelačić tá ma dá sá val, az ön vé del mi há bo rú vál la lá sá val az egy há zak meg íté lé sé -
nek is egyik leg fon to sabb össze te võ jé vé a fegy ve res harc hoz va ló vi szo nyuk vált. A
saj tó ban szá mos cikk kö ve tel te a fõ pap ság ha tá ro zott ál lás fog la lá sát az ön vé del mi
harc mel lett. Barsi Jó zsef ka to li kus lel kész Kos suth Hír lap ja ha sáb ja in kár hoz tat ta a
püs pö kök „mély és ma kacs” hall ga tá sát, ami kor a koc ka „Ma gyar or szág lé te vagy
nem lé te”. Rajačić püs pö köt, „a rab ló gyil kos ok fõ pap ját” ál lí tot ta elé jük (Szemere
Ber ta lan hoz ha son ló an) pél da ké pül, mint aki nek cse le ke de te it (igaz el len té tes elõ jel -
lel) kö vet ni ük kel le ne. A püs pö kök több sé ge er re nem volt haj lan dó, de nem is von -
ta meg tá mo ga tá sát az OHB-tõl. 1848. ok tó ber 25-én kelt kör le ve lük ben „az új tör vé -
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nyek lel ki is me re tes meg tar tá sá ra a fe je de lem és elöljárók irán ti kész en ge del mes ség -
re” in tet ték a ka to li kus hí ve ket. Ez a gya kor lat ban az áp ri li si tör vé nyek mel let ti ki ál -
lást je len tet te, ha son ló an ah hoz a kü lön imá hoz, amely ben a ma gyar se re gek gyõ zel -
mé ért imád koz tak.

A püs pö ki kar tag jai ok tó ber vé gén rend sze re sen ta nács ko zá so kat tar tot tak
Fogarassy Mi hály fõ vá ro si lak osz tá lyá ban. Az egyik ilyen ta nács ko zá son ve tõ dött fel
az a gon do lat, hogy a püs pö kök pró bál ja nak meg a bé ke hely re ál lí tá sa ér de ké ben
köz ve tí te ni.

En nek a kí sér let nek a ré sze ként a ka to li kus püs pö ki kar 1848. ok tó ber 28-án fel -
ira tot in té zett az ural ko dó hoz. Ere de ti szö ve gét Hor váth Mi hály fo gal maz ta, majd a
püs pö kök több sé ge az éle sebb ki té te le ket tom pí tot ta. A fel irat a ki rály irán ti lo ja li tás
ta la ján áll va el ítél te a ki rály ne vé ben Ma gyar or szág el len foly ta tott há bo rút: „Fel sé -
ged ki rá lyi ne vé ben ágyúz zák s bo rít ják láng ba vi rág zó vá ro sa in kat, fel sé ged ne vé -
ben öl dö sik né pün ket, irt ják a ma gyar és né met fajt...” Ha tá ro zot tan ki áll tak az egy -
ház fõk az áp ri li si tör vé nyek mel lett:

„Fel sé ges úr, ezen új tör vé nyek, ezen új kor mány for ma, a nép sza bad sá gá nak új
biz to sí té ko kat ad ván rö vid idõ alatt is oly mély gyö ke ret vert a nép szí vé ben, hogy
fõ pász to ri kö te les sé günk sze rint kény te le nek va gyunk elõ ad ni, mi kép pen oly ál la -
pot ba ju tott már nem ze tünk, hogy azon nal ki vesz ne ke dé lyé bõl min den, ed dig oly
hû ke gye let a ki rá lyi trón iránt, mi helyt el hi het né, hogy a fel sé ged ki rá lyi sza vá val
szen te sí tett s füg get len kor mány zat el len fel sé ged megegyeztével in téz tet nek ezen
csa pá sok.”

A „jó ki rály”-t és a vé res va ló sá got úgy pró bál ták meg össze egyez tet ni, hogy az
ural ko dó bi zo nyá ra nincs hí ven tá jé koz tat va a ho ni ese mé nyek rõl. Ezért ko ro ná zá si
es kü jé re utal va kér ték a belbéke tör vény szab ta útoni hely re ál lí tá sát.

A pe tí ció az adott ka to nai-po li ti kai hely zet ben nem vált hat ta be a hoz zá fû zött
reményeket. A bé csi fel ke lé sen úr rá lett ab szo lu tiz mus nem tár gya lá sok ra, ha nem
a ka to nai le szá mo lás ra ké szült. Kos suth és a kor tár sak egy ré sze ele ve re mény te len -
nek tar tot ta a vál lal ko zást, de nem gör dí tet tek aka dályt a kí sér let elé. A fel ira tot át -
nyúj tó Fogarassyt (egy ko ri gyón ta tó ját) az ural ko dó csak mint ma gán em bert volt
haj lan dó Olmützben fo gad ni. A tár gya lá sok meg in dí tá sá hoz fû zött re mé nyek szer -
te fosz lot tak. A fel irat nak az áp ri li si tör vé nyek mel let ti ál lás fog la lás ad tör té nel mi
je len tõ sé get.

1848 õszén a pro tes táns fe le ke ze tek ve ze tõi is egy más után bocsájtottak ki fel hí -
vá so kat. Pol gár Mi hály re for má tus püs pök fel hív ta a Dunamelléki Egy ház ke rü let lel -
ké sze it, hogy ve gye nek részt a sza bad ság harc ban. Ugyan eb ben az idõ szak ban emel -
te fel sza vát Haubner Má té gyõ ri evan gé li kus püs pök is, aki szin tén az áp ri li si tör vé -
nyek mel let ti ki tar tás ra buz dí tot ta hí ve it. Nem ze ti sé gi szem pont ból is rend kí vül lé -
nye ges volt, hogy a ma gyar ha tó sá gok kal 1848 ta va szán ki sebb konf lik tus ba ke ve re -
dõ ara di or to dox püs pök, Geraszim Raþ az ara di kon zisz tó ri um mal együtt a ma gyar
kor mány nak fo ga dott hû sé get.

A ha za meg men té se ér de ké ben ki adott fel hí vá sok a ra di ká lis lel ké sze ket több nyi -
re már a csa ta té ren ta lál ták. A muraközi fal vak la kói és Perczel Mór tá bor nok ka to -
nái már hall hat ták Gasparich Kilit fe ren ces szer ze tes buz dí tó sza va it. Ma gas, vál las,
elõ re haj ló test al ka tú em ber volt, „me lan ko li kus ar cá ra be szé de kez de tén sá padt ság
ült ki, s ami kor már szá já ból lá va ként öm lött a gyúj to ga tó szó, ar ca ne ki tü ze se dett
szin te lán golt”. Ba juszt vi selt és rö vid ha jat, re ve ren da he lyett tér dig érõ ka bá tot,
hosszú nad rá got és pör ge ka la pot hor dott. Be szé dei szél sõ sé ges ér zel mi re ak ci ók ra
ra gad tat ták hall ga tó it: hol a ha su kat fog ták ne vet tük ben, hol sír va csó kol gat ták egy -
mást, de va la mennyi al ka lom mal ké szek vol tak azon nal a ha lál ba ro han ni. Köny ves
Tóth Mi hály 1848. ok tó ber 19-én, mi kor a deb re ce ni nem zet õr ség ki je lölt szá za dai46
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Arad ra in dul tak, elöl lo va golt „nem zet õri ru há ban, pa lás to san s kar do san, pa pi ka -
lap ja mel lett vér szín lo bo gó val”, a se reg zász ló ját pe dig Luk ács Dá ni el re for má tus
lel kész vit te. Nem ma rad tak mun ka nél kül azok a pa pok és lel ké szek sem, akik nem
si et tek a csa ta tér re. Pénzt, ru ha ne mût, könnyen pénz zé te he tõ tár gya kat gyûj töt tek a
hon véd ség szük ség le te i nek ki elé gí té sé re. Püs pö kök és pap ja ik egy aránt je len tõs
anya gi ál do za tot hoz tak (a vi lá gi ak hoz ha son ló an) a hon vé del mi ki adá sok fe de zé se
ér de ké ben. Szá mos egy há zi épü let ben hon véd kór há za kat ren dez tek be.

Elé ge dett volt-e ez zel a sze rep vál la lás sal a ma gyar po li ti kai ve ze tés? – ez ma már
ne he zen el dönt he tõ kér dés. A ra di ká lis po li ti ku sok elég te len nek tar tot ták eze ket az
ál do za to kat. Kos suth 1848. au gusz tus vé gén a ro mán kér dés kap csán azt fej te get te,
hogy a pa pok nak nem az a hi va tá suk, „hogy po li ti kai kor mányt ké pez ze nek, ha nem,
hogy a né pet er köl csös sé és míveltebbé ne vel jék”. 1848. de cem ber 20-án vi szont a
kép vi se lõ ház ban meg rót ta a klé rust, amely tõl el vár ta, „hogy jö ven dõ re néz ve job ban
tel je sít se kö te les sé gét, mely a nép nek lel ke sí té sé ben áll”. Egy 1871-ben, emig rá ci ó -
ban kelt le ve lé ben vi szont úgy nyi lat ko zott, hogy „a ma gyar ka to li kus klé rus ha za fi -
sá ga iránt min dig nagy el is me rés sel” vi sel te tett. Az egy há zak sze re pe, ha nem is volt
meg ha tá ro zó, el ha nya gol ha tó sem volt a sza bad ság harc alatt.

A cs. kir. csa pa tok 1848–49 for du ló ján el ért si ke rei a sza bad ság harc vég ki me ne -
tel ét vá ró fõ pa po kat, min de nek elõtt Hám Já nos prí mást és Scitovszky Já nos pé csi
püs pö köt ar ra bír ták, hogy a küz de lem kö ze li vé gét re mél ve meg vál toz tas sák ed di gi
po li ti kai né ze te i ket.

Szá mít hat tak a püs pö ki kar né hány ha tá ro zot tan au li kus be ál lí tott sá gú tag já nak a
tá mo ga tá sá ra is. Ide so rol ha tó Haulik György zág rá bi ér sek, Jelačić tö rek vé se i nek ha -
tá ro zott tá mo ga tó ja, va la mint Zichy Do mo kos gróf veszp ré mi püs pök, aki még 1848
õszén el me ne kült az or szág ból, Karner An tal gyõ ri püs pök, va la mint Fogarassy Mi -
hály is. Hám érez te, hogy 1848. õszi sze rep lé se az ud var elõtt több mint ké tes szín -
ben tün te ti fel, ezért min dent meg tett új ra meg erõ sö dött lo ja li tá sá nak bi zo nyí tá sá ra.

„Nem sok kal meg ér ke zé se után a Bu dán és Pes ten tar tóz ko dó fõ pap ok kal tisz te -
leg tünk Windisch-Grätz her ceg elõtt – ír ja Hám em lék ira ta i ban –, és ki fe jez tük õ fel -
sé ge iránt ér zett hû sé gün ket és hó do la tun kat.” Windisch-Grätz kü lön fel szólította a
fõ pa po kat, hogy kör le ve le ik ben buz dít sák a pap sá got és hí ve i ket a for ra dal mi kor -
mány el ha gyá sá ra és az ural ko dó, Fe renc Jó zsef irán ti hû ség re. Hám már 1849. ja nu -
ár 12-én kör le ve let in té zett az alesperesekhez, amely ben „tör vé nyes urunk s Ki rá -
lyunk”, I. Fe renc Jó zsef irán ti alatt va lói hû sé gük be val lá sát, il let ve ren de le te i nek tel -
je sí té sét szor gal maz ta, s fel hív ta õket a mel lé kelt csá szá ri ren de le tek ter jesz té sé re.

Ha son ló szel lem ben fo gant a Pes ten, 1849. ja nu ár 20-án Hám ál tal alá írt püs pök -
ka ri kör le vél is. Ez ki fej tet te, hogy „õ cs. kir. felségök, V. Fer di nánd és I. Fe renc Jó -
zsef nem akar ják sza bad sá gun kat vagy nem ze ti sé gün ket el nyom ni, sõt azok to váb bi
fenn tar tá sát ün ne pé lye sen biz to sít ják”, ezért Windisch-Grätz „ma gas ren de le te it
nem csak el fo gad ni, ha nem pon to san tel je sí te ni, sõt a pa ran csa alatt le võ cs. kir. had -
se re gek tá mo ga tá sa ál tal üdves cél ja i nak ki vi te lé re se géd ke zet nyúj ta ni tar to zunk”.

A po li ti kai irány vál tás gyors és ha tá ro zott volt, so ka kat vá rat la nul ért. Az OHB
Haulik és Zichy Do mo kos mel lett most vá lasz lé pés ként Há mot és Scitovszkyt is ha -
za áru ló nak nyil vá ní tot ta, és ja va i kat zár alá vé tet te. 1848–49 te lén te hát a püs pö ki
kar egy sé ge fel bom lott. A Hám kö rül cso por to su ló püs pö kök egy hó do ló kül dött sé -
get sze ret tek vol na út nak in dí ta ni Olmützbe, de fá ra do zá sa ik nem jár tak si ker rel.
Má sok, pél dá ul Lonovics Jó zsef eg ri ér sek és Jekelfalussy Vin ce sze pe si püs pök hát -
tér be hú zód tak, és igye kez tek egyik irány ban sem fel éget ni ma guk mö gött a hi da kat.
Né há nyan azon ban mind vé gig ha tá ro zot tan ki tar tot tak a sza bad ság harc ol da lán.
Hor váth Mi hály csanádi püs pök mel lett meg kell még em lí te nünk eb ben a cso port -
ban Bémer Lász ló bá ró váradi, Rudnyánszky Jó zsef besz ter ce bá nyai, va la mint
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Popovics Va zul és Er dé lyi Va zul gö rög ka to li kus püs pö kök ne vét. A tel jes ség ked vé -
ért meg je gyez zük még, hogy Hám ék po li ti kai pál for du lá sa nem volt egye dü li eset.
Ha son ló ma nõ vert haj tott vég re Szoboszlai Pap Ist ván re for má tus püs pök 1849 szep -
tem be ré ben.

Mi vel mind a ma gyar kor mány, mind pe dig az or szág te rü le tét meg szál ló cs. kir.
erõk nyo mást gya ko rol tak az egy há zak ra azért, hogy be fo lyá su kat a ma guk ja vá ra ka -
ma toz tas sák, ren de le te i ket, fel hí vá sa i kat ter jesszék, a lel ké szek a hadihelyzet vál to -
zá sá val könnyen ne héz hely zet be ke rül het tek. Aki re az el len sé ges prok la má ci ók ter -
jesz té sét rá le he tett bi zo nyí ta ni, az akár a leg sú lyo sabb íté let tel is szá mol ha tott.
Dam ja nich tá bor nok pél dá ul 1849. áp ri lis 6-án, il let ve 7-én má ig sem kel lõ en tisz tá -
zott kö rül mé nyek kö zött fõ be lö vet te dr. Mericzay Já nos szecsõi, va la mint dr.
Hernoegger An tal kókai plé bá no so kat. A két ki vég zés óri á si fel há bo ro dást vál tott ki
a pap ság kö ré ben, Hor váth Mi hály is til ta ko zott el le ne.

1849. má jus 11-én Ko lozs vá rott a rög tön íté lõ bí ró ság íté le té nek meg fe le lõ en ki vé -
gez ték Stephan Ludwig Roth evan gé li kus lel készt, az er dé lyi szász nem ze ti moz ga -
lom ki emel ke dõ alak ját. Roth mér sé kel ten li be rá lis be ál lí tott sá gú lel ki pász tor, pe da -
gó gi ai té ren Pestalozzi ta nít vá nya és kö ve tõ je volt. 1848 õszén (a szá szok szá má ra
ked ve zõt len nek tart va Er dély és Ma gyar or szág uni ó ját) a csá szá ri ak mel lé állt. Né -
hány hó na pig csá szá ri biz tos ként te vé keny ke dett, majd 1849 ja nu ár já ban vissza vo -
nult Muzsnára, ahol Csány Lász ló er dé lyi fõkormánybiztos pa ran csá ra el fog ták, és
mi vel nem ta gad ta le te vé keny sé gét, sor sa meg pe csé te lõ dött.

Az el len for ra dal mi te vé keny ség gel vá dolt lel ké szek sor sa több nyi re nem ala kult
ilyen tra gi ku san. A több ség hosszabb-rö vi debb ide ig tar tó fog ság ba ke rült. A nyitrai
egy ház me gye né hány au li kus be ál lí tott sá gú lel ké sze emig rált. A nem ze ti sé gi te rü le -
te ket le szá mít va egy-két tu cat lel készt tar tóz tat tak le vélt vagy va lós okok alap ján. A
po li ti kai vé le mény nyil vá ní tás nak vol tak ár nyalt, de a kor tár sak szá má ra jól ért he tõ
mód jai is. Egy pél da: Vi téz Vin ce sá tor al ja új he lyi es pe res nem tû zi ki a ka to li kus
temp lom ra a nem ze ti szí nû lo bo gót. A fõ szol ga bí ró fe le lõs ség re von ja a „tet test”, aki
az zal vé de ke zik, hogy fõesperesi, il let ve plé bá ni ai jö ve del mé bõl nem tu dott zász lót
csi nál tat ni. Hi vat ko zik ar ra is, hogy zász lók ké szí té se és temp lom ra va ló ki tû zé se pa -
pi ál lá sá val nem össze egyez tet he tõ. Az eset rõl Luzsénszky Pál kor mány biz tos is tu -
do mást sze rez. Uta sí tá sá ra a zemp lé ni al is pán vizs gá la tot tart, majd a té nyek rõl meg -
bi zo nyo sod va fel füg gesz ti ál lá sá ból a vád lot tat. Ek kor azon ban a fõesperes be mu tat
egy le ve let, amely ben a mi nisz té ri um ígé re tet tesz ar ra, hogy nem fog a ka to li kus
egy ház bel ügye i be be avat koz ni. Er re Luzsénszky uta sí tá sá ra a vád lott vissza nye ri
ko ráb bi hi va ta lát. Mind azo nál tal a ma gyar or szá gi „egy há zi el len ál lás”, amely a ma -
gyar kor mány el len irá nyult, né hány nem ze ti sé gi te rü le tet le szá mít va nem vált ál ta -
lá nos je len ség gé 1848–49-ben.

1849. jú li us 21-én Fe renc Jó zsef ab ban a re mény ben ne vez te ki Scitovszky Já nos
pé csi püs pö köt esz ter go mi ér sek ké, hogy az új her ceg prí más kész sé ge sen fog ja tá mo -
gat ni a bi ro dal mi igé nyek ma gyar or szá gi meg va ló sí tá sát. A vá lasz tás in do kolt nak
tûnt: ak tív, ener gi kus fõ pap köl tö zött a prí má si pa lo tá ba, aki rõl köz tu do má sú volt,
hogy a sza bad ság harc alatt ül döz te egy ház me gyé je te rü le tén a for ra dal mi ér zel mû
pa po kat, s akit a ma gyar kor mány ha za áru ló nak nyil vá ní tott. A har mo ni kus együtt -
mû kö dés re min den esély meg volt: a kon zer va tív ka to li ku sok öröm mel fo gad ták a
sza bad ság harc le ve ré sét. A meg tor lás egy há zi a kat sem kí mé lõ hul lá mai azon ban
már 1849-ben ki sebb fe szült sé ge ket idéz tek elõ az ál lam és az egy ház vi szo nyá ban.
A fo ko za to san is mét ki e gé szü lõ püs pö ki kar tag jai lojálisok vol tak ugyan, de nem fel -
té tel nél kül.

Ale xan der Bach bi ro dal mi bel ügy mi nisz ter már 1849. jú li us ele jén fel hív ta Fe -
renc Jó zsef fi gyel mét ar ra, hogy a ka to li kus egy ház csak ab ban az eset ben te het ele -48
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get ha gyo má nyos hi va tá sá nak, ha a li be rá lis és ra di ká lis ele me ket el tá vo lít ják a pap -
ság kö ré bõl, az in ga do zó fõ pász to ro kat pe dig ha tá ro zott és tett erõs em be rek kel vált -
ják fel. A meg tor lás ugyan nem is mert fe le ke ze ti szem pon to kat, de kü lö nö sen sú lyo -
san érin tet te azt a fe le ke ze tet, amely nek az ál lam mal ha gyo má nyo san a leg szo ro sabb
volt a kap cso la ta, és amely nek az új be ren dez ke dés ben is sze re pet szán tak. A meg -
tor lás má sik jel lem zõ je, hogy a fel sõ hi e rar chi át sem kí mél te. A püs pö ki kar több tag -
ját le mon dat ták tisz té rõl. Hám Já nos nak még meg en ged ték, hogy vissza tér jen szat -
má ri püs pö ki szé ké be (csak az esz ter go mi ér se ki szék rõl kel lett le mon da nia), de
Rudnyánszky Jó zsef besz ter ce bá nyai, Bémer Lász ló váradi, Ioan Lemény fogarasi gö -
rög ka to li kus püs pö kök nek és Lonovics Jó zsef csanádi püs pök nek min den ja va dal -
muk ról le kel lett mon da ni uk, és vég sõ so ron in ter nál ták õket. Még 1849 nya rán
vissza von ták Hám mel lett Lonovics, Jekelfalussy és Hor váth Mi hály ki ne ve zé sét. A
po li ti kai nyo más kö vet kez té ben né hány év re Popovics Bazil is vissza vo nult egy ház -
me gyé je kor mány zá sá tól.

Ma ga Scitovszky már 1849-ben ha tá ro zot tan fel lé pett az el ítélt pa pok ér de ké ben.
Je len tõs si kert azon ban csak a püs pö kök kel kap cso lat ban ért el. Ma ga mö gött tud va
a bé csi nun ci us, Viale Prela tá mo ga tá sát, til ta ko zott az ál la mi szer vek túl ka pá sai, il -
let ve a püs pö kök meg hur col ta tá sa el len (Bémer Lász ló nagy vá ra di püs pö köt pél dá -
ul el sõ fo kon ha lál ra ítél ték). A prí más tö rek vé sét az el ítél tek meg men té sé re va la -
mennyi egy há zi ve ze tõ osz tot ta. A „komp ro mit tált” pa pok egy ré szét si ke rült egy há -
zi fe nyí ték alá von ni, ez ál tal meg ment ve a Haynau-féle fe le lõs ség re vo nás ke ser ve i -
tõl. Az 1850. au gusz tus 24. – szep tem ber 1. kö zött Esz ter gom ban ülé se zõ püs pö ki ér -
te kez let am nesz ti át kért az el ítélt egy há zi sze mé lyek szá má ra. No ha ké rel mük ek kor
még nem ta lált meg hall ga tás ra, Scitovszky fel ha tal ma zást ka pott a pá pá tól, hogy az
irregularitas (sza bály ta lan ság) bû né be esett pa po kat fel ol doz has sa. Ez a gya kor lat ban
azt je len tet te, hogy az egy há zi fe nyí ték alá von tak vi szony lag rö vid idõ alatt is mét
al kal maz ha tó ak vol tak.

Mi köz ben az ab szo lu tiz mus ha tá ro zot tan föl lé pett a for ra da lom ban sze re pet
ját szó egy há zi ak, il let ve egy há zi kö zös sé gek (pl. a pi a ris ták) el len, Fe renc Jó zsef fo -
ko za to san fel szá mol ta a ko ráb bi jo ze fi nis ta egy ház po li ti kát. 1850. áp ri lis 18-án
kelt pá ten sé ben el tö röl te a ki rá lyi tetsz vény jo got, amely az ural ko dó hoz zá já ru lá -
sá hoz kö töt te a pá pai bul lák ki hir de té sét, és sza bad köz le ke dést biz to sí tott a püs -
pö kök szá má ra Ró ma, il let ve pap ja ik és hí ve ik fe lé, va la mint el tö röl te a püs pö ki
ha tal mat kor lá to zó egyéb ren del ke zé se ket is. A bé csi kor mány és az Apos to li
Szent szék tár gya lá sai 1855. au gusz tus 18-án ered mé nye sen zá rul tak: meg kö töt ték
a kon kor dá tu mot. 

A meg ál la po dás nem csak a jo ze fi nis ta egy ház po li ti ka vé gét je len tet te a bi ro da -
lom ban, de az ok ta tás te rü le tén is szé les kö rû jo go kat biz to sí tott a ka to li kus egy ház -
nak. A ka to li kus egy ház hely ze té nek meg szi lár du lá sá ban sze re pet ját szott a ka to li -
kus saj tó és könyv ki adás is. A ka to li kus egy ház nép sze rû ség ét fo koz ták azok az ab -
szo lu tiz mus el le nes gesz tu sok is, ame lye ket az alap ve tõ en lo já lis püs pö kök és pa pok
még meg en ged tek ma guk nak. Danielik Já nos, a Religio cí mû ka to li kus lap szer kesz -
tõ je két hó na pi fog sá got ka pott, mert lap já ban bí rál ta, hogy 1851 Úr nap ján egy pes -
ti temp lom ban csak né me tül pré di kál tak. A ha tás nem ma radt el. 1859. de cem ber
19-én a pes ti evan gé li kus egy ház ke rü le ti gyû lé sen a je len le võk Scitovszky prí mást
és Bartakovics Bé la eg ri ér se ket az ab szo lu tiz mus el len fe le i ként él tet ték. 1860. áp ri -
lis 30-án mint egy 80 000 hí võ je len lét ében Scitovszky ce leb rál ta a gyász mi sét Szé -
che nyi Ist ván gróf em lé ké re. Bach kon cep ci ó ja ott szen ve dett ha jó tö rést, ahol azt a
leg ke vés bé vár hat ta: a kon zer va tí vo kon. Ta lán el ke rül te a fi gyel mét Fogarassy Mi -
hály még 1848-ban ki adott em lék ira tá nak egy mon da ta, amely a ka to li ciz mus és a
ma gyar ság össze kap cso ló dá sá nak fon tos sá gá ra utalt.
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1871 ta va szán a nép sze rû pest-bu dai élc lap, az
Üs tö kös egyik szá ma cím ol da lán a Biró Mi hály cí -
mû „nép bal la dá val” je lent meg, mely nek el sõ stró -
fá ja így szólt: 

Mit a szél zúg, a le vél súg,
Mit min den fû szál tud:

„Te ad tad el a hõ sö ket,
Te vol tál ha lá luk!”1

A ver set az a per ih let te, me lyet a kisgörgényi bir -
to kos Bí ró Mi hály in dí tott Or bán Ba lázs el len, aki
Szé kely föld le írá sa cí mû mû vé ben nyom ta tás ban
is ne ki sze gez te a vá dat, me lyet ak kor már majd két
év ti ze de sut tog tak és ki a bál tak: Bí ró Mi hály volt a
Szé kely föl dön 1851–1852-ben le lep le zett Habs -
burg-el le nes szer vez ke dés áru ló ja. Bí ró nak az
1860. ok tó be ri dip lo ma ki adá sa utá ni po li ti kai
kur zus vál tást kö ve tõ en 1861-ben már ön vé del mi
nyi lat ko za tot kel lett köz zé ten nie, de Marosszék
köz gyû lé se er köl csi ha lott nak nyil vá ní tot ta, en nek
el le né re 1871-ben is kö röm sza kad tá ig ta ga dott, és
saj tó per in dí tá sá val vé de ke zett – mind hi á ba.2 Sze -
re pét az óta a tör té net tu do mány rész le te i ben is fel -
fed te, meg erõ sít ve a kor tár sak íté le tét.3

Az Üs tö kös ma ga biz to san fo gal ma zott: csak
azt mond ja ki, „mit min den fû szál tud”. De va jon
ki je lent he tõ-e, hogy a tár sa da lom ál ta lá ban vé ve
ilyen pon to san azo no sí tot ta az 1848–1849-es sza -
bad ság harc ka to nai le ve ré se után a ró la a ha ta lom
bir to ko sa i nak in for má ci ó kat szol gál ta tó tit kolt in -
for má to ro kat? Igen el lent mon dá so san nyi lat koz -
tak ma guk e kor szem ta núi: egy szer re tet ten ér he -
tõ ná luk a fruszt rá ció, a ki szol gál ta tott ság ér zé se, 2014/11

Tud ni akar ta, be osz tott
rend õr hi va tal no kai 
kik tõl, mi lyen fel té te lek
mel lett, mi lyen 
in for má ci ó kat kap nak.
Igényt tar tott ar ra,
hogy is mer je bár mi fé le
pénz be li ho no rá lás ban
ré sze sü lõ 
kon fi den se i ket, 
õ ad has son en ge délyt
al kal ma zá suk ra.

DE ÁK ÁG NES

MIT MIN DEN FÛ SZÁL TUD?
Meg fi gye lõk és meg fi gyel tek Er dély ben 
az 1850-es évek de re kán



ahogy hang sú lyoz zák a fe nye ge tõ fi gye lõ te kin te tek ál lan dó je len lét ét a min den -
nap ok ban; más részt utóbb úgy nyi lat koz nak, nem volt ne héz azo no sí ta ni és ki ját -
sza ni a ha ta lom hát tér be hú zó dó együtt mû kö dõ it. S a tör té nész nek sincs könnyû
dol ga, hi szen az in for má to rok  ki lét ének fel fe dé se az egy kor oly szi go rú an õr zött
rend õr sé gi ira tok át ta nul má nyo zá sa után is csak rész ered mé nyek kel ke cseg te tõ fel -
adat. Egy szer re tud ha tunk töb bet és ke ve seb bet, mint a kor tár sak. Töb bet, hi szen a
fenn ma radt rend õr sé gi ak ták, ha nem is min dent, de so kat fel tár hat nak leg alább
egy-egy idõ szak ból, leg in kább a va la mely rend õri szerv vel töb bé-ke vés bé rend sze -
re sí tett kap cso lat ban ál ló sze mé lyek rõl; más részt vi szont ke ve seb bet, hi szen ezek a
fel jegy zé sek csak el vét ve fe dik fel azon bi zal ma so kat, akik hé be-hó ba, ál lam pol gá -
ri el hi va tott ság ból, egy-egy hi va tal nok irán ti sze mé lyes „elõ zé keny ség bõl”, avagy
hi va ta li elõ lép te tés vagy más elõny szer zés cél já ból ezt-azt súg tak a rend õri vagy
köz igaz ga tá si ve ze tõk fü lé be, vagy csak han gu lat je len té se ket ír tak az ál lam pol gá ro -
kat fog lal koz ta tó kér dé sek rõl. Tud nunk kell te hát, hogy amit a tör té nész fel tár, egy
sze le te csu pán az ál lam pol gá ro kat meg fi gye lés alatt tar ta ni kí vá nó ál lam rend õr ség
in for má ci ós csa tor ná i nak.

A tör té nész sze ren csé je az, hogy az 1852 áp ri li sá ban élet re hí vott Leg fel sõ Rend -
õr ha tó ság ve ze tõ jé nek, Johann Kempen von Fichtenstamm bá ró al tá bor nagy nak jó
ka to na ként a ci vil igaz ga tás ban is a leg szi go rúbb cent ra li zá ció volt az esz mény ké pe.
Az ál lam rend õr sé gi te vé keny ség tel jes cent ra li zá lá sát tûz te ki cél ként. Tud ni akar ta,
be osz tott rend õr hi va tal no kai kik tõl, mi lyen fel té te lek mel lett, mi lyen in for má ci ó kat
kap nak. Igényt tar tott ar ra, hogy is mer je bár mi fé le pénz be li ho no rá lás ban ré sze sü lõ
kon fi den se i ket, õ ad has son en ge délyt al kal ma zá suk ra. Így azu tán el ren del te elõ ször
1852-ben, majd egy év vel ké sõbb is, hogy a rendõrigazgatóságok, il let ve a tar to má -
nyi kor mány zó sá gok/hely tar tó ság ok kö zöl jék kon fi den se ik ada ta it: név, fe le ke zet,
élet kor, csa lá di ál la pot, elõ é let, tu laj don sá gok és ké pes sé gek rö vid jel lem zé se, az al -
kal ma zás mód ja, an nak fel tét elei, al kal ma zá sa idõ höz kö tött vagy ál lan dó, a ho no rá -
lás mó do za ta, az ügy nök fe dõ ne ve vagy kód ja sze re pelt a be kül den dõ ada tok lis tá -
ján. 1853 után tel jes össze írás ra már nem ke rült sor, csak az idõ köz ben le zaj lott vál -
to zá so kat je len tet ték Kempen szá má ra. 

A rend õr igaz ga tók, kor mány zók/hely tar tók, il let ve az ál ta luk meg bí zott be osz tott
hi va tal no kok Kempen jó vá ha gyá si jo ga mel lett lé nye gé ben önál ló an dön töt tek az
ügy nö kök fel vé te lé rõl, il let ve el bo csá tá sá ról, s õk ha tá roz hat ták meg az el len szol gál -
ta tás mi ben lét ét és mér té két is. A ren del ke zés re ál ló in for má ci ók ar ra val la nak, hogy
jó részt ön ként ajánl ko zók ból vá lasz tot tak, de er re vo nat ko zó an meg bíz ha tó ada tok –
Er dély vo nat ko zá sá ban kü lö nö sen – nem áll nak ren del ke zés re.

A Kempenhez be kül dött je len té sek alap ján azon ban azt fel tér ké pez het jük, hogy
az Er dé lyi Nagy fe je de lem ség élén ál ló Karl zu Schwarzenberg her ceg ve zet te ka to nai
és pol gá ri kor mány zó ság, va la mint a he lyi rendõrigazgatóságok ki ket fog lal koz tat tak
va la mi lyen el len szol gál ta tás fe jé ben 1852–1854 kö zött. 1854 utá ni in for má ció vi -
szont eb bõl az év ti zed bõl egyet len er dé lyi közigazgatási/rendõri/katonai ha tó ság
kon fi den se i rõl sem áll ren del ke zé sünk re (ahogy a kö vet ke zõ bõl is csak el vét ve).

Az er dé lyi ka to nai és pol gá ri kor mány zó ság in for má to rai

1852 nya rán Schwarzenberg kor mány zó azt az in for má ci ót to váb bí tot ta Bécs be,
hogy ál lan dó kon fi den se nincs, al kal man ként azon ban négy fõ szol gá la ta it ve szi
igény be: a kisgörgényi föld bir to kos szé kely ne mes Bí ró Mi há lyét, az egy ko ri csá szá -
ri tiszt fõ had nagy, majd hon véd fõ had nagy mér nök Deésy Er nõ ét (aki még tö rök or -
szá gi emig rá ci ó ja ide jén állt az oszt rák rend õr ség szol gá la tá ba4), a csík sze re dai
Boross Ig nác egy ko ri csá szá ri szá za do sét, akit hon véd múlt ja mi att meg fosz tot tak52
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rend fo ko za tá tól, és a Há rom szék ben la kó, szin tén egy ko ri csá szá ri ka to na Beretzkyét
(ke reszt ne vét nem is mer jük).5

Az 1853 ta va szán Bécs be kül dött kor mány zó sá gi kon fi dens lis tán ez zel szem ben
már 13 fõ sze re pel, sõt jel zik, hogy ezen kí vül még van nak, akik hé be-hó ba szál lí ta -
nak in for má ci ó kat, s azért kap nak né mi el len szol gál ta tást (de mi vel fo lya ma tos kap -
cso lat ban nem áll nak a kor mány zó ság gal, a lis tá ra nem vet ték fel õket). Az egy év vel
ko ráb ban je len tet tek kö zül csak Bí ró és Boross ne vé vel ta lál ko zunk új ra, mind ket te -
jük rõl na gyon el is me rõ en szól nak, in for má ci ó i kat meg bíz ha tó nak és ér té kes nek mi -
nõ sí tik. A bi zal mi ak zö mét azon ban új sze mé lyek al kot ták. Meg le põ el sõ lá tás ra a
na gyon tu da tos épít ke zés re uta ló föld raj zi ta golt ság. A kö vet ke zõ hely sé gek bõl je len -
te nek ugyan is ügy nö kö ket: Ko lozs vár ról (Karl Justi, a 2. ro mán ha tár õr ez red volt
tiszt je, ma gán zó, aki ál lí tó lag már 1848–1849-ben is tel je sí tett bi zal mi fel ada to kat a
csá szá ri ha tó sá gok nak), Fogarasról (Friedrich Nagler, szász pos tai al kal ma zott),
Nagy sze ben bõl (Anton Ru dolf Kastner, ti ro li szü le té sû szí nész), Szilágylompértról
(Mak rai Sá mu el, ura dal mi al kal ma zott, volt hon véd), Bánffyhunyadról (De ák Mik lós
sza bó, ma gán zó), Sár vá sár ról (az 1849 óta fa lu si jegy zõ Mócsi Ist ván), Oláh mo nos -
tor ról (!) (Peter Lapustyn, ro mán anal fa bé ta pa raszt!), Szentgericérõl (Si mon Jó zsef
ne me si föld bir to kos, 1848–1849-ben a for ra da lom lel kes tá mo ga tó ja),
Csíkszentmártonból (Todor Ilyes ro mán „pa pír gyár bér lõ”), Ma ros vá sár hely rõl
(Bélteki Kár oly, szé kely ne mes, 1853-ban egy ólom bá nya-tár sa ság tag ja – ál lí tó lag
már 1848 elõtt is, majd 1848-ban Puchner An tal bá ró al tá bor nagy,  er dé lyi fõhad-
parancsnok szá má ra tel je sí tett bi zal mi szol gá la to kat; Orlowska Orszi, szül. Boér, a
ga lí ci ai hi va tal nok férj tõl kü lön élõ fe le ség, aki azért le he tett ke re sett ügy nök, mi vel
test vé re, Boér Nina el ítélt ként sze re pelt az 1851–1852-ben fel gön gyö lí tett er dé lyi
for ra dal mi szer vez ke dés ben).6 Lapustyn pél dá ja azon ban jel zi, hogy eb be a név sor -
ba a kor mány zó ság fel vet te a ka to nai ke rü le ti pa rancs nok sá gok bi zal ma sa it is, hi -
szen az anal fa bé ta fa lu si ro mán pa raszt alig ha tart hat ta a kap cso la tot köz vet le nül a
Nagy sze ben ben mû kö dõ kor mány zó ság gal. A föld raj zi sok szí nû ség te hát eb bõl is
adód ha tott, de az is el kép zel he tõ, hogy Schwarzenberg kor mány zó tu da to san tö re -
ke dett a tar to mány te rü le té nek „le fe dé sé re”, s nem kor lá toz ta az ügy nök szer zést a
tar to má nyi köz pont ra.

A fe le ke ze ti össze té tel is igen di ver zi fi kált: a 12 fõ kö zött (Orlowska fe le ke ze ti
ho va tar to zá sát nem kö zöl ték) 5 ka to li kus, 4 re for má tus, 2 or to dox és 1 evan gé li kus
sze re pelt.

A fe le ke ze ti meg osz lás már jel zi a nem ze ti sé gi össze té telt is: két ro mán, egy
szász, két va ló szí nû leg tar to má nyon kí vü li szár ma zá sú sze mély mel lett a töb bi ek
mind ma gya rok. Ez nyil ván va ló an el sõ sor ban a cél cso port tal állt össze füg gés ben, hi -
szen egy ér tel mû, hogy el sõ sor ban a ma gyar la kos sá got kí ván ták meg fi gye lés alatt
tar ta ni. Fi gye lem re mél tó to váb bá Schwarzenberg kor mány zó azon még 1852. nyá ri
meg jegy zé se, mely sze rint a több nem ze ti ség ál tal la kott te rü le ten a nem ze ti cso por -
tok kö zöt ti el len sé ges lég kör elõ se gí tet te, hogy a ri vá lis nak te kin tett nem ze ti sé gi cso -
port tag ja i ról tit kolt in for má ci ó kat szol gál tas sa nak egyes la ko sok, s ez né mi leg eny -
hí tet te a hasz nál ha tó s meg bíz ha tó „hi va tá sos” ügy nö kök szer zé sé ben ta pasz talt ne -
héz sé ge ket.7

Ér de kes kü lönb ség az, hogy míg a ma gya rok mind anya gi szol gál ta tás el le né ben
mû köd tek, egy ro mán (Ilyes) és a szász (Nagler) ese té ben je lez ték, hogy pat ri ó ta el -
hi va tott ság ból (szük ség ese tén leg fel jebb költ ség té rí tés el le né ben) je len te nek. 

A 30–40 év kö zöt ti ek vol tak kö zöt tük túl nyo mó több ség ben. Egy fõ rõl tud juk biz -
to san, hogy tar to má nyon kí vü li szü le té sû volt, 7 sze mély nél a szü le té si he lyet saj -
nos nem tün tet ték fel, a töb bi ek mind Er dély ben szü let tek – az az fel te he tõ leg a tar -
to má nyon be lül szü le tet tek vol tak több ség ben.
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Egy év vel ké sõbb, 1854-ben ki lé pett a szol gá lat ból Kastner, s az év kö ze pé re Mak -
ra i ról, De ák ról, Mócsiról s Lapustynról is ugyan ezt je len tik. Bár Kempen meg kö ve -
tel te, a rend õr igaz ga tók és a kor mány zó ság is meg le he tõ sen el ha nya gol ta az egyes
kon fi den sek ki lé pé sé nek, il let ve el bo csá tá sá nak azon na li je len té si kö te le zett sé gét,
ezért az tán nem tud juk, a ne ve zet tek ese té ben mi volt az oka az al kal ma zás meg sza -
ka dá sá nak. Az utób bi hár mat azon ban va ló já ban át vet te a ko lozs vá ri rend õri ha tó -
ság, így rend õr sé gi al kal ma zá suk tény le ge sen nem szûnt meg. Új ügy nö kök bõl sem
volt azon ban hi ány, be lé pett az év fo lya mán 7 fõ: Anton Theil (el bo csá tott ka to na,
föld mé ré si mun ká la tok nál al kal ma zott szamosújvári la kos, ho no rá ri um nél kül),
Georg Hagyi-Gidro (csík sze re dai or to dox ro mán ként jel lem zik, já rá si hi va tal nok, az
ud var he lyi ka to nai pa rancs nok ság al kal maz ta)8, majd  Sláby Jó zsef (a ko lozs vá ri pi -
a ris ta gim ná zi um za la eger sze gi szü le té sû igaz ga tó ja, ho no rá ri um nél kül), Anton
Pfenningsdorf (ko lozs vá ri szü lész, ho no rá ri um nél kül), Karl Oppaun (bu ko vi nai szü -
le té sû ko lozs vá ri vá ro si seb or vos, al kal man kén ti fi ze tés sel és költ ség té rí tés sel), Josef
Sandini (Ma ros vá sár he lyen szü le tett gö rög ka to li kus se bész, ko lozs vá ri la kos, al kal -
man kén ti fi ze tés sel), Georg Bacher (1849 elõtt hosszú ide ig a nagy sze be ni rend õri
ügyek ve ze tõ je). Sláby, Pfenningsdorf és Sandini azon ban – ahogy lát ni fog juk – sze -
re pelt a ko lozs vá ri rend õr igaz ga tó lis tá ján is, ez is mét csak ar ra utal hat, hogy a kor -
mány zó sá gi lis tá ba fel vet tek olya no kat is, akik köz vet le nül nem a kor mány zó ság nak
je len tet tek.9

Össze sen két sze mély ta lál ha tó a ki mu ta tá sok ban, akik rend sze res ho no rá ri um -
ban ré sze sül tek, egyi kük Georg Bacher, a volt nagy sze be ni vá ros ka pi tány, aki fel te -
he tõ leg idõs ko rá ra va ló te kin tet tel (1854-ben hat van nyolc éves) ré sze sült ab ban; a
má sik a ko ráb ban al kal ma zott szí nész Kastner, az õ ese té ben még ta lál gat ni sem tud -
juk az okot.

De ter mé sze te sen nem csu pán a kor mány zó ság, ha nem az ál lam rend õr sé gi adat -
gyûj tés sel el sõ sor ban meg bí zott he lyi rendõrigazgatóságok is ki ala kí tot ták a ma guk
in for má to ri há ló za tát, ha át fe dés, amint lát ni fog juk, ki mu tat ha tó is a kor mány zó ság
in for má to rai és a rend õri szer vek bi zal ma sai kö zött.

A rend õr igaz ga tók ügy nö kei

Ami kor az er dé lyi kor mány zó ság be szá mo lót ké szí tett az 1850. évi te vé keny ség -
rõl, a vá ros pa rancs nok sá gok (a ké sõb bi rendõrigazgatóságok) mû kö dé sé ben az út le -
vél ügy és az ide gen ren dé szet mel lett a „rend õr sé gi meg fi gye lõ te vé keny sé get” je löl -
ték meg mint olyan te rü le tet, amely még kí ván ni va ló kat hagy ma ga után. Ezt jó részt
an nak tu laj do ní tot ták, hogy az ál lo mány nagy részt er dé lyi ek kel töl te tett be, akik szá -
má ra is me ret len volt az ilyen tí pu sú te vé keny ség.10 A kö vet ke zõ hó na pok, évek so -
rán azon ban ki ala kul tak a rendõrigazgatóságok he lyi in for má ci ós csa tor nái is, mu -
tat ják ezt a Kempenhez be fu tott je len té sek.

A nagy sze be ni rend õr igaz ga tó 1852-ben össze sen egy fõ, Wargha Já nos (csend õr -
sé gi szál lás mes ter, al kal mi fi ze tés sel, sze mé lyi ada to kat nem kö zöl tek ró la) al kal ma -
zá sát je len tet te. 1853-ban ál lan dó fi ze tett ügy nö köt nem tar tott, mi vel nem ta lált ar -
ra al kal mas, tel je sen meg bíz ha tó egyént. Ese ten kén ti dí ja zás sal vi szont 7 fõt  je len -
tett (saj nos az adat la pot mind egyik eset ben na gyon hi á nyo san töl töt te ki): Joseph
Casper (nagy sze be ni vá ro si hi va tal nok, ko ráb ban ka to na, al kal man kén ti ho no rá ri -
um mal), Gottlieb Leutschaft (viasztekercseresztõ, 1848–1849-ben vá ro si gár dis ta -
ként har colt a ma gyar fel ke lõk el len, ki tün te tést is ka pott, al kal man kén ti fi ze tés sel),
Aloys Römer (lóspekuláns, al kal man kén ti ho no rá ri um mal), Joseph Krauß (mor va or -
szá gi szü le té sû fõ pin cér, al kal man kén ti fi ze tés sel), Johann Kalubner (al só-auszt ri ai
szü le té sû nagy sze be ni fõ pin cér, al kal man kén ti fi ze tés sel), An na Günzburg (he lyi54
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szü le té sû szol gá ló, al kal man kén ti fi ze tés sel), Regine Wachsmann (egy hely be li pol -
gár ár vá ja, kosztosiskola ve ze tõ je, al kal man kén ti dí ja zás sal). Ezen kí vül szá mon tar -
tot tak dí ja zás nél kül 6 fõt: Franz Hößler (a Bécs vá ro sá hoz cím zett szál lo da tu laj do -
no sa, vá ro si pol gár, a kül sõ ta nács tag ja), Karl Pfaffenhuber (le ve le zõ, szász vá ro si hi -
va tal nok), Carl Alesius (földmérõhivatali ír nok), Karl Hartmann (a kor mány zó ság ír -
no ka, 1848–1849-ben Puchner szá má ra már tel je sí tett bi zal mi fel ada to kat), Michael
Theil  (nagy sze be ni ta nács nok, adó hi va ta li hi va tal nok), Johann Möffert (le ve le zõ, a
besz ter cei ke rü le ti ha tó ság ír no ka).11 Az adat la pok hi á nyos ki töl té se mi att csak a szü -
le té si ada tok áll nak ren del ke zés re (azok sem tel jes egé szé ben), esze rint tí zen er dé lyi
szü le té sû ek, s ezen be lül ha tan nagy sze be ni ek. Mint lát tuk, két le ve le zõ is ren del ke -
zés re állt Besz ter cé rõl, il let ve Szász vá ros ból. 1854-ben a dí ja zást nem ka pó sze mé -
lyek kö zül két fõ vel (Hoessler, Hartmann), a dí ja zot tak kö zül pe dig öt fõ vel (Kasper,
Leutschaft, Römer, Krauß, Kalubner) sza kí tot ta meg az össze köt te tést a rend õr igaz -
ga tó „nem meg fe le lõ hasz nál ha tó ság” mi att. Új ügy nö köt pe dig nem al kal ma zott.12

A ko lozs vá ri rend õr igaz ga tó 1852-ben két „szep lõt len hí rû” ma gyar al kal ma zá sát
je len tet te meg ne ve zé sük nél kül, mi vel a ti tok ban tar tást meg ígér te ne kik, s ezt
Schwarzenberg kor mány zó is res pek tál ha tó nak mi nõ sí tet te. Saj nos en nek kö szön he -
tõ en mi sem tud juk ki lé tü ket fel fed ni. 1853-ban min den eset re a rend õr igaz ga tó hat
fõt fog lalt be le je len té sé be: Karl Hegele (ki szol gált al tiszt, lo vász mes ter, a költ sé ge it
fe de zõ al kal mi ho no rá ri um mal), Bogátsi Jó zsef (a szé kely hu szár ez red ben szol gált,
majd 1851-ig az er dé lyi kor mány zó ság rend fenn tar tó ala ku la tá hoz tar to zott, ek kor
el bo csá tot ták, utá na gaz dál ko dó, al kal man kén ti ho no rá lás sal), Ale xan der Castiglioni
(er dé lyi szü le té sû bör tön õr, ka to na, al kal mi fi ze tés sel), Bá nó Ist ván (a ko lozs vá ri jog -
aka dé mia ta ná ra, böl cse let- és jog tu dor, a rend õr igaz ga tó hoz fû zõ dõ ba rá ti vi szony -
ra ala poz va, ho no rá ri um nél kül), a már em lí tett szü lész Anton Pfenningsdorf, va la -
mint Karl Popovits (sza bó mes ter, al kal mi ho no rá ri um mal).13 A ko lozs vá ri rend õr -
igaz ga tó poszt ján 1854 ta va szá ra vál to zás tör tént, s az új igaz ga tó sze rint a ré gi sem -
mi fé le ki mu ta tást nem ha gyott hát ra ügy nö ke i rõl, ezért ró luk sem mi fé le in for má ci -
ó ja nem volt, ma gá nak kel lett új ra ki ala kí ta nia az ügy nö ki kart. (Nem volt ez egye di
eset, a rend õr igaz ga tók más hol is mint egy sa ját bi zal ma sa ik nak te kin tet ték ügy nö ke -
i ket, más fe lõl az ügy nö kök sem fel tét le nül vél ték úgy, hogy au to ma ti ku san foly tat -
hat ják és akar ják foly tat ni ügy nö ki te vé keny sé gü ket egy új rend õr igaz ga tó szín re lé -
pé se után.) Így az új ve ze tõ csak há rom fõt tu dott ügy nök ként meg ne vez ni, Anton
Pfenningsdorfot – aki nyil ván ma ga je lent ke zett buz gón az új fõ nök nél – s két új sze -
mélyt: Sláby Jó zse fet és Josef Sandinit – ró luk a kor mány zó ság ügy nö kei kö zött már
szót ej tet tünk.14 Ha a je len té sek ben elõ for du ló nyolc ügy nök ada ta it össze sít jük, köz -
tük túl nyo mó több ség ben vol tak az Er dély ben szü le tett ka to li ku sok (ki vé telt egyet -
len gö rög ka to li kus je len tett, más kü lön ben pe dig két ma gyar or szá gi szü le té sû ma -
gyar), egyet len ki vé tel lel mind há za sok, élet ko ruk 37–63 év kö zött moz gott, de egy
ki vé tel lel mind 40 éven fe lü li ek vol tak.

A bras sói rend õr igaz ga tó 1852-ben két in for má tort al kal ma zott, mind ket tõt fi ze -
tés nél kül: L. von Langendorfot (he lyi szü le té sû szász ház- és zá log ház-tu laj do nos,
ho no rá ri um nél kül) és Dillmont adó fel ügye lõt (ke reszt név meg je lö lé se nél kül, szin -
tén ho no rá ri um nél kül). Egy év vel ké sõbb négy fõ sze re pel az ál ta la be kül dött lis tán,
köz tük fi ze tés nél kül az új ság író Ge or ge Bariþ, a ro mán nem ze ti moz ga lom is mert ve -
ze tõ je. Dillmont el tûnt a lis tá ról, fel buk kant vi szont to váb bi két új sze mély: Franz
Brodmann (ga lí ci ai szü le té sû fod rász, aki már ti zen egy éve a vá ros ban élt, al kal man -
kén ti ho no rá lás sal) és Mol nár Jó zsef (sza bó mes ter, ha vi 15 fo rint nyi ho no rá ri um -
mal).15 Lát ha tó an te hát egy ro mán, egy szász, egy ma gyar al kal ma zá sá val a nem ze ti -
sé gi cso por to kat kí ván ta le fed ni Dits rend õr igaz ga tó, a fod rász mes ter ség pe dig al kal -
mat nyúj tott a vá ros ban meg for du ló ide ge nek rõl, plety kák ról, a köz han gu lat ról stb.
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ala po sabb tá jé ko zó dás ra. 1854-ben azu tán vál to zat lan ügy nök lis tát ter jesz tett elõ,
csak Mol nárt so rol ta át az ál lan dó fi ze té sû ka te gó ri á ból az al kal man ként ho no rál tak
kö zé.16

A há rom rend õr igaz ga tó mel lett még az ud var he lyi ka to nai ke rü le ti pa rancs nok -
ság ügy nö ke i rõl áll nak ren del ke zés re 1852-bõl in for má ci ók a kor mány zó sá gi je len -
tés jó vol tá ból. Esze rint a pa rancs nok ság mint „az or szág po li ti ka i lag leg fon to sabb
pont ja” szin tén fog lal koz ta tott al kal man ként ügy nö kö ket al kal mi dí ja zás fe jé ben: a
már em lí tett Bí ró Mi hályt, He ge dûs Já nost (ma ros vá sár he lyi bí ró sá gi al kal ma zott),
Bo tos Al ber tet (andrásfalvai föld bir to kos). Emel lett Raimond tisz te le test Ud var hely -
rõl és Benkõ föld becs lõ ins pek tort (szin tén Ma ros vá sár hely rõl) dí ja zás nél kül.17

A rend õr in for má to rok ki lé te – sta tisz ti kai lá tó szög bõl

Bár mennyi re is tu da tá ban va gyunk a fenn ma radt nyil ván tar tás ok hi á nya i nak, két
ál ta lá nos meg ál la pí tást te he tünk. Egy részt meg le põ az ügy nök ál lo mány nagy mér vû
vál to zé kony sá ga, hi szen né hány sze mély tõl el te kint ve meg le põ en rö vid ide ig tar tot -
tak az ügy nö ki al kal ma zá sok. Dits bras sói rend õr igaz ga tó 1854-es je len té se az egyet -
len pél da a Kempenhez be kül dött ügy nök lis ták kö zött, mely nem szá molt be vál to -
zás ról a meg elõ zõ év hez ké pest! 

Más részt a hi va ta los ki mu ta tá sok ban sze rep lõ ügy nö kök szá mát te kint ve vi lá gos
– még ak kor is, ha tud juk, hogy a pénz be li el len szol gál ta tást nem él ve zõ bi zal mi le -
ve le zõk és sze mé lyes bi zal mi ak jó részt nem sze re pel nek azok ban –, hogy a kor társ
becs lé sek és a tény le ges ada tok tá vol áll tak egy más tól. De ter mé sze te sen a „rend sze -
re sí tett” in for má to rok mel lett szép szám mal akad hat tak olya nok, akik ön ként – ne -
vük meg je lö lé sé vel vagy anél kül – fel je len té se ket tet tek, s így a rend õr ség gel „hi va -
ta los” kap cso lat ban nem áll tak, ahogy azo ké is, akik csak ese ten ként s nem „fog lal -
ko zás sze rû en” de nun ci ál tak.

Az ál ta lá nos gya kor lat Er dély ben az volt, hogy ró mai szám mal vagy nagy-, il let -
ve kis be tû vel je löl ték a kon fi den se ket. Az is mert sze mé lyek ese té ben össze sen ki -
lenc fe dõ név for dul elõ (Belgrad, Bu da, Castelnuovo, Hartzfeld, Moldauer, Pa ris,
Piski, Stolzenburger, Willibald).

Mi lyen sta tisz ti kai jel le gû meg ál la pí tá so kat te he tünk az össze sen meg je lölt 51 fõ
sze mé lyi ada tai alap ján? 

Egy ér tel mû en a fér fi ak ját szot ták a ve ze tõ sze re pet, hi szen össze sen há rom nõ ne -
vé vel ta lál koz tunk. A kon fi den sek élet ko rát il le tõ en ta lán meg le pe tés le het, hogy
több sé gük (26 fõ) a har minc év fe let ti, idõ sebb ge ne rá ci ó ból ke rült ki, tí zen öt ven év -
nél is idõ seb bek vol tak (bár óva to san le het csak kö vet kez te té se ket le von ni, hi szen 22
fõ ese té ben is me ret len az élet kor), ez zel is össze füg gés ben a na gyobb ré szük fel te he -
tõ leg há zas. (E te kin tet ben is erõ sen hi á nyo sak az ada tok.) 

Az ügy nö kök túl nyo mó több sé ge er dé lyi szü le té sû volt, az is mert 33 szü le té si
hely ta nú bi zony sá ga sze rint össze sen öten szü let tek biz to san a bi ro da lom va la mely
nem a ma gyar ko ro na or szá ga i hoz tar to zó tar to má nyá ban (Al só-Auszt ria, Ti rol, Mor -
va or szág, Bu ko vi na, Ga lí cia), ket ten pe dig Ma gya ror szá gon. 

A fe le ke ze ti meg osz lás sze rint 16 fõ ka to li kus, 1 fõ gö rög ka to li kus, 3 fõ evan gé -
li kus, 4 fõ re for má tus, 4 fõ pe dig gö rög ke le ti val lá sú volt – a töb bi ek fe le ke ze ti ho va -
tar to zá sá ról nem áll ren del ke zés re in for má ció 

A fog lal ko zás szer ke ze tet il le tõ en az 1857-es nép szám lá lás meg fe le lõ ka te go ri zá -
lá sá ból in dul tunk ki,18 de a „hi va tal nok” ka te gó ri á ból ki met szet tük a „ta ní tó, ta nár”
ka te gó ri át, va la mint a „föld bir to kos” ka te gó ri á ból a „bér lõ, ura dal mi al kal ma zott” ka -
te gó ri át a gaz da tisz tek, lo vász mes te rek stb. szá má ra. Az az az ere de ti 18 ka te gó ria he -
lyett 20 ka te gó ri á ba so rol tuk be az ügy nö kö ket a „je len le gi fog lal ko zá suk ként” meg -56
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adott ada tok alap ján. Így a vá ro si, köz sé gi és ál la mi hi va tal no kok ugyan azon ka te gó -
ri á ba ke rül tek, s ide so rol ták a na pi dí jas ki se gí tõ ket is. Az „egész ség ügyi sze mély zet -
hez” tar toz tak az or vo sok, se bé szek, szü lé szek, bá bák, fog or vos ok. A „föld bir to kos”
ka te gó ria egy aránt ma gá ban fog lal ta a volt ne me si föld bir to kost és a pa rasz ti bir to -
kost is. Na gyon ve gyes ka te gó ria a „ház- és já ra dék tu laj do nos”, hi szen ide kel lett be -
so rol ni „já ra dék tu laj do nos ként” a nyug dí jat vagy kegy dí jat él ve zõ ket, va la mi ko ri
fog lal ko zá suk tól füg get le nül. Igye kez tünk a nõ ket is mert fog lal ko zá suk alap ján be so -
rol ni a táb lá zat ba, csak ak kor ke rül tek a „nõk” ka te gó ri á ba, ha er re nem volt le he tõ -
ség. Esze rint 13 fõ ke rült a hi va tal nok ka te gó ri á ba (an nak el le né re, hogy Kempen til -
tot ta hi va tal ban lé võ hi va tal no kok ef fé le fel ada tok ra va ló fel hasz ná lá sát), 2 fõ volt
lel kész, 1 fõ volt ta ní tó vagy ta nár, 1 fõ ka to na, 2 fõ író, mû vész, 3 fõ egész ség ügyi
dol go zó, 5 fõ föld bir to kos, 2 fõ bér lõ vagy ura dal mi al kal ma zott, 7 fõ ház- és já ra dék -
tu laj do nos, 6 fõ gyá ros vagy ipa ros, 1 fõ ke res ke dõ, 2 fõ ke res ke del mi se géd mun kás,
2 fõ ke rült a „nõk” ka te gó ri á ba, 4 fõ ese tén pe dig is me ret len a fog lal ko zás. Ha eze ket
az ada to kat össze vet jük a Ma gya ror szág ról kö rül be lül ugyan ezen évek bõl is mert 104
kon fi dens ada ta i val, mu tat koz nak né mi kü lönb sé gek: Ma gya ror szá gon sok kal ki sebb
a föld bir to kos ok ará nya (1 fõ), vi szont töb ben van nak a gyá ros-ipa ro sok s fõ ként a
ke res ke dõk. A hi va tal no kok vi szony lag ma gas szá ma azon ban ott is jel lem zõ.

A meg bí zók lát ha tó lag igye kez tek olyan bi zal ma so kat al kal maz ni, akik a tár sa da -
lom le he tõ leg szé le sebb szeg men sé re rá lá tást biz to sít hat tak, akár sa ját tár sa dal mi
stá tu suk (ma gyar ne me si föld bir to kos ok), akár fog lal ko zá suk foly tán (pin cé rek, ipa -
ro sok), mi vel a vá ro si la kos ság kü lön bö zõ ré te gei vet ték igény be szol gál ta tá sa i kat. 

Két fõ rõl nem tud juk, hogy ka pott-e, s ha igen, mi lyen el len szol gál ta tást in for má -
to ri mû kö dé sé ért, a kon fi den sek több mint fe le, 29 fõ tel je sít mé nye után ré sze sült
ho no rá lás ban, össze sen 3-an kap tak rend sze res ho no rá ri u mot, 17-en pe dig pénz be -
li el len té te le zés nél kül vé gez ték te vé keny sé gü ket. Az õ ese tük ben kü lö nö sen sö tét -
ben ta po ga tó zunk le het sé ges mo ti vá ci ó juk ról szól va. A rend õr sé gi ak ták er rõl nem
nyúj ta nak in for má ci ó kat, ab ban ma guk az in for má to rok nem szó lal nak meg. Pusz ta
fel té te le zé sek be pe dig nem sze ret nénk bo csát koz ni.

Köz pon ti le ve le zõk és ügy nö kök

A tar to má nyi ve ze tõ szerv, il let ve a rend õri ha tó sá gok in for má to rai mel lett azon -
ban a bé csi köz pon ti rend õri ve ze tés is igye ke zett köz vet len in for má ci ós há ló za tot
ki ala kí ta ni a bi ro da lom min den pont ján. En nek két for má ja volt. Köz pon ti ügy nö kö -
ket ál ta lá ban egy-egy fel adat ra, kor lá to zott – bár az ese tek több sé gé ben, úgy tû nik,
nem elõ re meg ha tá ro zott – idõ re küld tek ki a cél te rü let re. A bi zal mi le ve le zõk fel -
ada ta ez zel szem ben in kább az ál ta lá nos köz han gu lat jel lem zé se, háttérinformációk
szol gál ta tá sa volt. Az õ al kal ma zá suk fo lya ma tos le he tett, ha vi ál lan dó ho no rá ri um
vagy ese ten kén ti dí ja zás el le né ben. Ez a fel adat önál ló sá got fel té te le zett, a le ve le zõk
ál ta lá ban a tár sa dal mi hi e rar chia ma ga sabb ré te ge i bõl szár maz tak, s idõ rõl idõ re tá -
jé koz ta tást küld tek, ál ta lá ban egy bé csi post restante cím köz be ik ta tá sá val, a la kos -
sá got leg in kább fog lal koz ta tó té mák ról, de ter mé sze te sen al kal man ként konk rét meg -
bí zá so kat is kap hat tak, leg in kább új ság szer kesz tõ ség tõl jö võ tu dó sí tás ra va ló fel ké -
rés for má já ba búj tat va. 1856 nya rán Kempen egyik hi va ta lá ban al kal ma zott bi zal ma -
sa úgy nyi lat ko zott, hogy a le ve le zõi há ló zat a bi ro da lom töb bi ré szén még nem
olyan jól szer ve zett, mint Er dély ben, ahon nan pon tos és helyt ál ló in for má ci ó kat
kap nak a köz ál la pot ok ról, vissza élé sek rõl, a la kos ság kí ván sá ga i ról is.19 Tud juk, hogy
Kempen mi lyenfaj ta in for má ci ó kat várt a bi zal mi le ve le zõk tõl, er rõl 1858-ban a kö -
vet ke zõ képp nyi lat ko zott: „…az it te ni cé lok szem pont já ból ad mi niszt ra tív jel le gû
ese mé nyek vagy vi szo nyok cse kély ér dek lõ dést kel te nek, fõ képp ha azok a te le pü lés
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ha tá ra in túl egy ál ta lán nem vagy csak cse kély je len tõ ség gel bír nak. El len ben olyan
ügyek, me lyek a köz vé le mény re és a nép han gu la tá ra ha tást gya ko rol nak, érint sék
azok el sõ sor ban a kül föl det vagy a bel föl det, min dig tud ni ér de mes nek tûn nek, és itt
az ér dek lõ dést nagy mér ték ben fel kel tik. Az ef faj ta tör té né sek re, kö rül mé nyek re és
ese mé nyek re va ló fi gye lem fel hí vást ajánl juk Ön nek.”20 Saj nos a le ve le zõk szá má ról,
struk tú rá já ról sem mi fé le in for má ció nem áll ren del ke zés re az 1850-es évek re vo nat -
ko zó an, így te hát nem tud juk fel vá zol ni, kik vál lal koz tak ef fé le bi zal mi fel adat ra Er -
dély ben ezek ben az évek ben.

A köz pon ti ügy nö kök rõl is csak el szórt in for má ci ók ma rad tak ránk, leg több ször
ak kor, ha va la mi ne héz ség me rült fel a ki kül dött sze méllyel kap cso lat ban. 1854 nya -
rán pél dá ul Ráskay La jos ér ke zett Er dély be (a ka to nai ha tár õr vi dék rõl szár ma zott,
ka to na tiszt volt ko ráb ban, de egy ál ta lunk nem is mert köz tör vé nyes bûn tett kö vet -
kez té ben négy év nyi vár fog sá got szen ve dett), a köz han gu lat meg fi gye lé sé re, for ra -
dal mi emisszáriusok fel ku ta tá sá ra, eset le ges szer vez ke dé sek fel de rí té sé re küld ték
oda Bécs bõl. Nem tud juk, Ráskay ko ráb ban mi lyen szol gá la to kat tett Kempennek, de
az utób bi úgy nyi lat ko zott, már ta nú jel ét ad ta a rend õr sé gi ügye ket il le tõ te het sé gé -
nek. Er dé lyi ka land ja meg le he tõ sen egye di, de azon ke resz tül meg vi lá gít hat juk a ki -
kül dött köz pon ti ügy nö kök mû kö dé sé nek alap me cha niz mu sa it.

Ráskay az il le té kes 8. csend õr ez red pa rancs no ká val tart hat ta a kap cso la tot, õ fo -
lyó sí tot ta szá má ra a Kempen ál tal meg ha tá ro zott, leg fel jebb ha vi 80 fo rint nyi ho no -
rá ri u mot. A pa rancs nok, ha szük sé ges nek lát ta, meg bíz hat ta más konk rét fel adat tal
is, de azt je len te nie kel lett Kempennek. Az el sõ hó nap el tel té vel je len tést kel lett kül -
de nie Ráskay tel je sít mé nyé rõl, ere de ti je len té sek csa to lá sá val. Kempen Ráskayn ke -
resz tül az er dé lyi rend õri ha tó sá gok mû kö dé sé rõl is in for má ci ók hoz kí vánt jut ni. A
bi zal mi inst ru á lá sa szi go rú an csak a csend õr pa rancs nok ra tar toz ha tott, ami kor az
Nagy sze ben bõl va ló tá vol lé te ide jé re ezt a fel ada tot he lyet te sé re át ru ház ta, Kempen
meg rót ta ezért. Az ügy nök nek szi go rú an ti los volt fel fed ni ügy nök vol tát a he lyi köz -
igaz ga tá si vagy akár rend õri hi va tal no kok elõtt. Ráskay a csa tolt el szá mo lás sze rint
a nyár fo lya mán Nagy sze ben mel lett fel ke res te Bras sót, Elõpatakot, Sep si szent györ -
gyöt, Ta más fa lut, s no vem ber ele jén ké szí tett egy össze fog la lót a tar to mány vi szo -
nya i ról, az egyes ré te gek ben ural ko dó han gu lat ról, de szer vez ke dé sek nyo ma it nem
ta lál ta.  Nem cso da, hogy e je len tés után Kempen nél kü löz he tõ nek tar tot ta szol gá la -
ta it, s er rõl no vem ber 20-án a csend õr pa rancs nok ér te sí tet te õt. Az er dé lyi kor mány -
zó azon ban de cem ber ben ar ról je len tett, hogy Ráskay Ma ros vá sár hely kör nyé kén
pén ze ket pró bált tit kos rend õri meg bí zá sá ra hi vat koz va ki zsa rol ni, s a já rá si elöl já ró -
tól is elõ le get kért. Ez után a kor mány zó ság úgy lát ta, nyil ván va ló an „csa ló szé del gés -
sel” van dol guk, s Ráskay le tar tóz ta tá sát ren del ték el. A ma ros vá sár he lyi csend õr pa -
rancs nok ság igye ke zett men te ni a ment he tõt, s Ráskaynak mint „po li ti kai komp ro -
mit tált nak” a ki adá sá ra szó lí tot ta fel a ke rü le ti köz igaz ga tá si ha tó sá got, hogy õt az il -
le té kes sé gi he lyé re szál lít sák. (Mind ez Kempen uta sí tá sá ra tör tént – ez szá munk ra az
ak tá ból ki de rül, de ezt a kor mány zó ter mé sze te sen nem tud hat ta, a ke rü le ti köz igaz -
ga tá si hi va tal no kok még ke vés bé.) Amint ar ra a csend õri vizs gá lat fény de rí tett, kü -
lön bö zõ rend õri, csend õri és köz igaz ga tá si ve ze tõk tõl össze sen 223 fo rint nyi „elõ le -
get” vett fel Ráskay (az irat ból nem de rül ki, hogy er re el bo csá tá sa után vagy rész ben
már azt meg elõ zõ en ke rült-e sor).  Ez után Ráskayt ko ráb bi la kó he lyé re, Fiuméba to -
lon col ták. Ami kor 1856 ké sõ ta va szán új ra fel buk kant Bécs ben, Kempen azon nal ki -
to lon col tat ta.21

Biz to sak le he tünk azon ban, hogy a köz pon ti ügy nö kök jó ré sze ész re vét len ma -
radt a he lyi köz igaz ga tá si ha tó sá gok s a la kos ság szá má ra is; ha nem tör tént bot rány
kö rü löt tük, jó eséllyel nem ma radt nyo ma mû kö dé sük nek – s az utó kor elõtt is rejt -
ve ma rad sze re pük.58
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Lát hat tuk, a ren del ke zés re ál ló for rá sok csak azon tit kolt kol la bo rán sok mû kö dé -
sé rõl leb bent he tik fel a fáty lat, aki ket egy faj ta al kal ma zott nak te kin tet tek köz vet len
meg bí zó ik, esz kö ze ink a sze mé lyes bi zal ma sok ki lét ének fel tá rá sá ra nem al kal ma -
sak. Ez zel együtt is tel je sebb le het az ezek rõl az évek rõl al ko tott tör té ne ti ké pünk, ha
át te kint jük, kik is vol tak azok, akik se géd kez tek 1849 tör té nel mi tra u má ja után a kor -
mány za ti ha ta lom ágen se i ként, ha na gyon sok fé le le het sé ges mo ti vá ci ó nak kö szön -
he tõ en is, az er dé lyi la kos ság po li ti kai szem mel tar tá sá ban.
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„Két út volt nyit va e rész ben, ti. vagy a né ma
el len ál lás sulyával az erõ szak nak el len sze gül ni és
így azt idõ vel annyi ra meg zsib basz ta ni, hogy az
kény te len le gyen utol já ra en ged ni, – vagy pe dig
az erõt erõ vel meg tör ni és fel hasz nál ván az el sõ
ked ve zõ al kal mat, sík ra lép ni el szán tan és min -
dent min de nért koczkáztatni.”1 Ezek kel a sza vak -
kal Éber Nán dor De ák-pár ti kép vi se lõ je lölt for -
dult 1869. már ci us 6-án a szé ki ke rü let vá lasz tó i -
hoz. A je len tõs fi gyel met ki vál tó be szé det a Va sár -
na pi Új ság a kö vet ke zõ kép pen jel le mez te: Éber
egy „kitünõ programm-beszéddel [lé pett fel – P.
J.], mely ben a köz jo gi alap mel lett ha tá ro zot tan
nyi lat ko zik s kö ve ten dõ po li ti kán kat és a re for -
mo kat hangsulyozza”.2 Je len leg azon ban nem a
köz jo gi tar ta lom mi att sze ret nénk az ol va só fi -
gyel mét az emig rá ci ó ból 1867-ben ha za té rõ és
dip lo má ci ai ta pasz ta la tok kal ren del ke zõ Éber re
és sza va i ra irá nyí ta ni, ha nem a kö zel múl tat, az
1850-es éve ket és a ki egye zés elõz mé nye it ér tel -
me zõ ré sze ket szán dé koz zuk ki emel ni. Éber
ugyan is olyan prob lé mát kö ze lí tett meg kortesnyi-
latkozatában, mely je len írás nak is köz pon ti ele -
mét ké pe zi, ez pe dig a passzív el len ál lás kor tár si
ér tel me zé se és ér té ke lé se.

Mi e lõtt rész le te seb ben fog la koz nánk Éber be -
szé dé vel és a kor tár si meg nyi lat ko zá sok egy ré szé -
vel, né hány szó ban ér tel mez nünk kell ma gát a
passzi vi tás po li ti ká ját. Ko ráb bi írá sa ink ban rész le -
te sen fog la koz tunk a passzív el len ál lás hoz kap -
cso ló dó mí to szok kal, azok for má ló dá si fo lya ma ta -
i val, most azon ban nem sze ret nénk meg is mé tel ni
a ko ráb ban meg fo gal ma zott gon do la to kat, ha nem
el sõ sor ban a kor ban meg je le nõ ér tel me zé si le he tõ -60
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sé ge ket fog juk át te kin te ni. Fon tos nak tart juk hang sú lyoz ni, hogy ami kor a passzív el -
len ál lás mí to szá ról írunk, ak kor nem ar ra aka runk utal ni, hogy a ma gyar tár sa da lom
el fo gad ta vol na az oszt rák ha ta lom lo ja li tá sát, azo no sult vol na az zal. A fenn ma radt
for rá sok ból, a kor szak ele jé rõl szár ma zó tit kos szol gá la ti je len té sek bõl is mert a ki ala -
ku ló el nyo mó rend szer rel kap cso la tos ál ta lá nos el len szenv. A po li ti kai elit azon ban
sa ját ma ga tar tá sá nak ma gya rá zá sá ra és leg ali zá lá sá ra a mí tosz te rem tés esz kö zét al -
kal maz ta. A vissza em lé ke zé sek, az ön élet írás ok az 1848–49–es sze rep re kon cent rál -
tak, és el fe led kez tek ar ról, ami azu tán kö vet ke zett. 

A passzív el len ál lás mint egy el nyo mó ha ta lom mal va ló spe ci á lis konf ron tá ci ót
le író fo ga lom, aho gyan azt a ké sõb bi ek ben lát ni fog juk, az 1860–as évek po li ti kai
köz nyelv ében is lé te zett. A „nem cse lek vés ben” meg nyi lat ko zó tár sa dal mi el len ál -
lást je löl ték ve le, mellyel az egyén – hang sú lyo zot tan – a ma ga mód ján, a le he tõ sé -
ge i hez mér ten já rult hoz zá a ha ta lom mû kö dé sé nek aka dá lyo zá sá hoz, és így ez zel
a – gyak ran tit kos – konf ron tá ló dás sal se gí tet te elõ an nak bu ká sát. Az egyé ni ma ga -
tar tás for mák nak vol tak, le het tek a kor tár sak (és nem csak kor tár sak) szá má ra vég le -
tes, így egy ér tel mû meg íté lés alá esõ ese tei, hi szen ter mé sze te sen a ha ta lom mal va -
ló egy ér tel mû konf ron tá ci ó nak szá mí tott az emig rá ció vagy a ma gyar or szá gi tit kos
moz gal mak ban va ló rész vé tel. A kol la bo ráns ma ga tar tás azon ban már ko ránt sem
ilyen egy ér tel mû ka te gó ria, en nek meg íté lé se már né zõ pont kér dé se le he tett. Kol la -
bo rá ci ó nak szá mít ha tott akár ma ga a nem cse lek vés, a ha ta lom mal szem be ni né ma
ma ga tar tás, leg alább is az el len ál lást nyíl tan fel vál la lók, sze mé lyes eg zisz ten ci á ju -
kat ve szé lyez te tõk sze mé ben. Ez zel el len tét ben akár a ha tal mi struk tú rá ban sze re -
pet vál la lók is el len ál lók ká vál hat tak a ma guk mód ján, hi szen ti tok ban aka dá lyoz -
hat ták a hi va tal mû kö dé sét. A po li ti kus ke zé ben, a po li ti kai szö ve gek ben en nek a
prob lé má nak a ke ze lé sét szol gál hat ta a passzív el len ál lás ra va ló hi vat ko zás, ami a
nem cse lek vést és bi zo nyos ese tek ben a ha ta lom mal va ló ko ope rá ci ót emel te az el -
len ál lás kö ré be.

A kol la bo rá ció kü lön bö zõ ol va sa tai

El sõ ként a ha ta lom mal együtt mû kö dõ em be rek te vé keny sé gé nek ér té ke lé si le he -
tõ sé ge it te kint jük át két egy más tól igen el té rõ pél da – a fel men tés és az el hall ga tás –
se gít sé gé vel.

A fel men tett: Kecskeméthy Au rél, a ma gyar ér zel mû cen zor

A hi va ta lá val a közt se gí tõ, így po li ti ka i lag he lye sen cse lek võ sze mély re jól is mert
pél dát szol gál tat Kecskeméthy Au rél. Az ön kény ura lom alatt cen zo ri ál lást vál la ló,
há nyat ta tott sor sú Kecskeméthy el mé le ti leg a kol la bo ráns ti pi kus pél dá ját je lent het -
te kor tár sak, így az új ság író Falk Mik sa szá má ra is, hi szen a cen zort te kint het jük a
sza bad el vû új ság író leg fon to sabb el len fe lé nek. De va la mi egé szen más kép bon ta ko -
zik ki ró la a Falk Mik sa ál tal írt, köz is mert nek te kint he tõ, a Kor- és jel lem rajz ok cí -
mû mun ká ban nap vi lá got lá tott jel lem zés bõl.3 Falk egy 1890-ben írt cik ké ben a kö -
vet ke zõ sza vak kal szólt a Ma gyar Saj tó cí mû lap ban sze re pet ka pó, ott tár ca cik ke ket
író Kecskeméthyrõl: „Au rél ba rá tunk nak, mon dom, fur csa hely ze te volt; ö ugyan is,
mint rend õr sé gi biz tos a rend õr ség saj tó hi va ta lá hoz volt be oszt va és ott czenzori
mun kát vég zett, kü lö nö sen pe dig a ma gyar iro dal mi ter mé kek el len õr zé sé vel volt
meg bíz va. A bé csi ha tó ság, mi kor meg tud ta, hogy Kecskeméthy az uj ma gyar lap
mun ka tár sai kö zé tar to zik, tel je sen meg volt nyug tat va, de tel je sen meg vol tunk
nyug tat va mi is, mert tud tuk, hogy Kecskeméthy, hi va ta los ál lá sá nak dac zá ra is, ma -
gyar érzelmü em ber, a ki so ha sem fog ben nün ket el árul ni.”4
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Az 1850-es évek ben új ság író ként dol go zó Falk Mik sa te hát 1890-ben ha tá ro zot -
tan fel men tet te a cen zor Kecskeméthyt. Kecskeméthy – Falk ol va sa tá ban – Johann
von Kempen rend õr mi nisz ter em be re ként, a lap pe dig a rend õr mi nisz ter és Ale xan -
der Bach bel ügy mi nisz ter „aknaharcz”-ának egyik fon tos te re pe ként je len he tett meg.
A Ma gyar Saj tó, Kempen vé dõ szár nyai alatt, ma gyar ér zel mû irány vo na lat tu dott
kép vi sel ni, mely fe lett a min den ha tó bel ügy mi nisz ter nek nem volt ha tal ma – leg -
alább is így nyi lat ko zott Falk 1890-ben.5

Kecskeméthy azon ban a nap ló já ban több ször õszin tén val lott iden ti tá sá ról,
Falkhoz fû zõ dõ kap cso la tá ról. Ezek ben a so rok ban azon ban kis sé más kép ben je le -
nik meg elõt tünk az ún. nem ze ti cen zor. 1856. jú ni us 22-én pél dá ul a kö vet ke zõ kép -
pen fo gal ma zott Kecskeméthy: „A nem ze ti sé gi s ál lam pol gá ri ér zü le tem közt lé tez
meg ha son lás, me lyet ki egyen lí te ni csak ne he zen meg sze rez he tõ el fo gu lat lan ság ké -
pes, az óhaj tott ki egyen lí tés hez jó val kö ze lebb ho zott; e nem zet nem egye dül szá ma
mi att van má sod rend sze rep re ren del tet ve; ne ta gad juk meg azért; in kább va gyok
ma gyar, mint cseh vagy né met; de min de nek elõtt az auszt ri ai bi ro da lom pol gá ra va -
gyok, s csak mint ilyen va gyok ma gyar. Ez oly egy sze rû, de mi ke vés nek fér ez fe jé -
be azok kö zül, kik pub li cis ták nak, köz sze rep re hi va tot tak nak hi szik ma gu kat. Ma -
gyar po li ti ka nincs, mert nem volt so ha; csak auszt ri ai po li ti ka lé tez he tik; a köz bi ro -
da lom solidáris jó lé te; ha van és le het harcz, ezért kell len ni; a separatismusnak
nincs jó zan alap ja, csak za va ros ér zel mek.”6

Az 1856-ban még Falkról me leg szív vel író auszt ri ai pol gár 1860-ban – a kon zer -
va tí vok hí vé vé vál va – már egé szen más ként írt iden ti tá sá ról: „Falk Mik sá val vé le -
mény kü lönb sé gek. Õ a he nye tu dó sok szen ve dõ le ges, én az aristokraták te võ le ges
po li ti ká já hoz szí tok. Egyéb iránt Falknak könnyû metier a po li ti ka: ne ki nincs ma gyar
szive. Mint mon dám is ne ki cosmopolitika for ra dal mi dog má i ra: köz tünk az a kü -
lönb ség, hogy én ma gyar va gyok, te nem.”7

Kecskeméthy nap ló ja te hát egé szen más ké pet kö zöl a cen zor ról, mint aho gyan
azt a vissza em lé ke zõ Falk lát tat ta. A nap lóból in kább egy ko moly anya gi gon dok kal
és ál lá so kért ki lin cse lõ, azért akár még a (re)katolizálást vál la ló, küz dõ em ber ké pe
bon ta ko zik ki elõt tünk. Egy olyan em be ré, aki nek te vé keny sé gé re a meg él he tés
kény sze re job ban rá nyom ta a bé lye gét, mint az elv hû ség. A Bach hal kö ze li kap cso -
lat ban lé võ zsur na lisz ta a rend szer de lén sa ját sza vai alap ján azo no sult az ön kény -
ura lom vi lá gá val. A nap ló ál tal köz ve tí tett ma ga tar tás és iden ti tás ne he zen il leszt he -
tõ azon ban a passzív el len ál lás mí tosz rend sze ré be, a sze rep lõ azon ban még is a fel -
men tett kol la bo rán sok kö zé ke rült.

Az el hall ga tott múl tú Bach-hu szár, Hõke La jos

A passzív el len ál lás el mé le té nek és gya kor la tá nak leg tel je sebb le írá sa Hõke La jos
Ma gyar or szág újabb ko ri tör té ne te cí mû mun ká já nak II. kö te té ben je lent meg az
1890-es évek ele jén. Nem szán dé kunk en nek a mun ká nak rész le tes be mu ta tá sa, hi -
szen azt már több ször meg tet tük, je len leg mint ka rak ter tí pus foglakoztat min ket
Hõke alak ja. Az em lít tet szö veg rõl már ko ráb ban bi zo nyí tot tuk, hogy nem Hõke tol -
lá ból szár ma zik, az óta Hermann Ró bert meg gyõ zõ en ér velt Ja kab Elek szer zõ sé ge
mel lett, amit egy ér tel mû en el is fo gad ha tunk.

Je len eset ben azon ban a prob lé mát más ol dal ról kö ze lít jük meg. Ugyan is az
foglakoztat most min ket, hogy a Hõke-szövegeket köz lõ, azo kat egy sé ges mun ka ként
meg je le ní tõ és – mint Hermann-nál ol vas hat juk –, Ja kab Elek írá sa i val ki egé szí tõ
Sza bó Fe renc elem éri plé bá nos mi ért tar tot ta fon tos nak el hall gat ni Hõke múlt ját, ne -
ve ze te sen a Bach-kor szak ban va ló hi va tal vál la lá sát. A fel men tés itt ta lán más ként ér -
ke zett meg, hi szen csak a na gyon fi gyel mes ol va só vá laszt ja ket té a szö veg kü lön bö -62
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zõ ré te ge it, és ek kor de rül het ki csu pán, hogy a passzi vi tás le író ja nem le het Hõke.
Ma gunk a mí tosz te rem tés vagy leg alább is a mí tosz nak va ló meg fe le lés igé nyét tart -
juk a szer kesz tõ-szö veg köz lõ ma ga tar tá sa oká nak.

Hõke ugyan is vál lal ta te vé keny sé gét, sõt írt is ar ról, azon ban a nem so kat idé zett
so rai egy ál ta lán nem il lesz ked tek a passzív el len ál lás vi lá gá ról ki ala kí tott kép be. A
szol no ki vissza em lé ke zé sei 1890-ben, egy év vel a ha lá la elõtt je len tek meg a Jász-
Nagy-Kun-Szolnok cí mû lap ban.8 A már ci us 16-ai cik ké ben pél dá ul az ab szo lu tiz -
mus 11 évét Szol nok el sõ arany ko rá nak mi nõ sí tet te, hi szen me gyei tiszt vi se lõk töl -
töt ték meg a kis vá rost, és ez va ló di fej lõ dést ered mé nye zett a te le pü lés éle té ben. A
passzív el len ál lás szem pont já ból azon ban a so ro zat áp ri lis 13-ai cik ke je len ti a leg -
ér de ke sebb da ra bot. Eb ben Hõke, egyéb tár sa dal mi és egy ház po li ti kai ese mé nyek
mel lett, be szá molt egy szol no ki bál ról, amit a me gyei tör vény szék hi va tal no kai szer -
vez tek 1853 ele jén a la kos ság szá má ra. „A fõ ren de zõk amennyi nem ze ti há rom szí nû
szökkélõ szö vet volt a szol no ki bol tok ban, össze vet ték s a te rem fa la it, plafondját
mind te le fi gu ráz ták ve le.” Hõke is a szer ve zõk kö zött volt, õ fo gad ta a ven dé ge ket.
„A tánc vi ga lom csár dás sal kez dõ dött, azu tán ke rin gõ vel foly tat ják.” A passzív el len -
ál lás éve i nek mint ha in ver ze, szar kasz ti kus pa ró di á ja je len ne meg e so rok ban: a
Bach-hu szá rok fel dí szí tett ter mek ben csár dást tán col nak a ma gyar le á nyok kal. A
cikk zárósorai pe dig a rend szer bu ká sát és an nak kö vet kez mé nye it mu tat ják be:
„Akik tíz év alatt bár mi ok ból hi va tal hoz nem jut hat tak, most ép pen az érdemöknél
fog va ju tal mat, hi va talt kö ve tel tek ma guk nak. Az eg ri me gyei gyû lé sen fel ol vas ták az
1848-iki bi zott sá gi ta gok ne ve it. Aki ez óta bár mi kis hi va talt vi selt; rá ki ál tot ták: meg -
halt! ho lott volt köz tük sok hon véd, ki a ha zá ért vér zett. Ilyen volt a szol no ki tiszt -
vi se lõk kö zül is vagy husz… Ám bár az ak ko ri köz vé le mény sze rint én is meg hal tam,
most har minc év mulva is élek, és a szol no ki él mé nye im bõl egynémit, bár az írás a
77 éves be te ges, de ép ke dé lyû em ber nek már ne he zen megy, íme kö zöl ni is bír tam”
– szólt ke se rû iró ni á val a szer zõ. 

De ák Fe renc há rom le ve le

A két ke vés bé is mert sze rep lõ után rö vi den szól ni kell De ák Fe renc sze re pé rõl, an -
nak ér tel me zé si le he tõ sé ge i rõl. Hi szen a passzív el len ál lás ma ga tar tás for má ját szin -
te egy ön te tû en hoz zá kap csol ja az el múlt 150 év (szak)irodalma.

De ák a pél da mu ta tó po li ti kus

Köz is mert tény, hogy De ák az 1850. áp ri lis 25-én Kehidán írt le vél ben az „imént
el múlt idõk szo mo rú ese mé nyei”-re és a fenn ál ló vi szo nyok ra hi vat koz va vissza uta -
sí tot ta Anton Schmerling bi ro dal mi igaz ság ügy-mi nisz ter fel ké ré sét, mely ben „a ma -
gyar ma gán jog kö ré be tar to zó több kér dés iránt” ren de zett tár gya lás ra hív ta fel õt.9 A
le vél lel kap cso la tos is me re te ket már ko ráb ban pon to sí tot tuk, ek kor szól tunk ar ról,
hogy a le ve let nem az ál ta lá no san idé zett meg je le né si he lyén, az Ost-Deutsche Post
ha sáb ja in kell ke res nünk, ha nem a Wanderer jú li us 10-ei szá má ban. An nál a lap nál,
ahol eb ben az idõ ben épp a fen tebb em lí tett, a Pes ti Nap ló val is kap cso lat ban ál ló
Falk Mik sa ír ta a ma gyar or szá gi vo nat ko zá sú cik ke ket. 

Hermann Ró bert ku ta tá sai alap ján tud juk, hogy a le vél rõl 1862-ben tör tént elõ -
ször em lí tés, a tel jes szö ve get pe dig el sõ al ka lom mal – a té ves meg je le né si hely em -
lí té sé vel – Kónyi Ma nó kö zöl te 1882-ben. A fen ti ek ben em lí tett Ja kab Elek-fé le szö -
veg ben ka pott kü lö nös je len tõ sé get De ák le ve le, hi szen azt ol vas va és le má sol va
dön töt tek a nagy sze be ni bör tön rab jai a passzív el len ál lás mel lett. Így vál ha tott De -
ák a moz ga lom má szé le se dõ ma ga tar tás ve zé ré vé. A szer zõt azo no sí tó Hermann
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azon ban nem csak ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a kü lön bö zõ át vé te lek ben ho gyan
emel ke dett a kez de ti né hány tu cat má so lat több ezer pél dánnyá, ha nem ar ra is, hogy
Ja kab Elek 1850. áp ri lis 26-áig ra bos ko dott a nagy sze be ni bör tön ben, te hát ott biz to -
san nem ol vas hat ta De ák elõ zõ nap kelt írá sát. Az tény, hogy a Kónyi-féle szö veg köz -
lés után 10 év vel meg je le nõ „Hõke”-munka szin tén az Ost-Deutsche Postra hi vat ko -
zik. Azt azon ban már nem tud juk el dön te ni, hogy Ja kab hol ta lál ko zott elõ ször a le -
vél lel egy ko ra be li köz lés ben, és csak a meg je le né si he lyet és pon tos tar tal mat vet te
át Kónyitól, vagy eset leg min den te kin tet ben Kónyi volt a fõ for rá sa. 

A le vél hez kap cso lód va te he tõk fel ta lán a leg fon to sabb kér dé sek: pon to san mit
nem vál lalt el De ák Fe renc, és mi le het tet ma ga tar tá sá nak az oka? Ki kell emel ni,
hogy a ha za böl cse nem egy ál lást uta sí tott el, sõt azt is ki je lent het jük, hogy klasszi -
kus ér te lem ben vett fi ze té ses ál lást még az al kot má nyos pe ri ó du sok ban sem töl tött
be. Így te hát ma ga tar tá sa ke vés sé je lent he tett olyan pél dát, mely nek alap ján a hi va -
tal no kok, vár me gyei tiszt ség vi se lõk az ál lá sok vissza uta sí tá sá ra szán hat ták vol na el
ma gu kat. De á kot egy bi zott sá gi mun ká ra kér ték fel, ahol azon ban ta lán nem is el sõ -
sor ban a szak ér tel mé re volt szük ség, ha nem a sze mé lyé ben rej lõ le gi ti má ci ós le he -
tõ ség re. Ha ugyan is a Bat thyá ny -kor mány volt mi nisz te re tár gyal ni kezd a sza bad -
ság har cot le ve rõ, az or szá got tör vény te len mó don a Bi ro da lom ba in teg rá ló ha ta lom -
mal, el is me ri an nak tár gya lá si po zí ci ó ját, te hát le gi ti mál ja a re zsi met.
Schmerlingnek ép pen er re lett vol na leg in kább szük sé ge, hi szen bi zo nyá ra akadt
más sze mély is, aki ki vá ló an ér tett a ma gyar jog rend szer hez, de õ nem volt ko ráb ban
mi nisz te re az or szág nak. De ák ha son ló an ah hoz, ahogy majd 1860 de cem be ré ben
nem lesz haj lan dó részt vál lal ni a her ceg prí má si ér te kez let vá lasz tá si rend szert meg -
ha tá ro zó ülé sén – hi szen ez zel még ak kor is el is mer te vol na azt a Fe renc Jó zsef ál tal
hir de tett alap el vet, hogy az áp ri li si tör vé nyek jog ér vé nyü ket vesz tet ték, ha ott az V.
tör vény cikk mel lett ér vel –, 1850-ben is egy ér tel mû en ér zé kel te hely ze tét, mint az
el sõ fe le lõs ma gyar ka bi net li be rá lis mi nisz te re uta sí tot ta vissza a tör vény te len jo -
gok kal élõ li be rá lis mi nisz ter fel ké ré sét. Ma ga tar tá sa te hát a po li ti kai passzi vi tás ra,
a tár gya lá sok el uta sí tá sá ra je lent he tett pél dát, de – mint lát juk – más ese té ben ez
sem volt ennyi re egy ér tel mû.

A ha ta lom mal va ló együtt mû kö dés re biz ta tó De ák Fe renc

De ák 1850-es évek be li te vé keny sé gé nek fon tos ele me a Szõgyény-Marich Lász ló -
val va ló kap cso la tá nak ala ku lá sa. Az idõ szak ból szár ma zó sze rény de á ki ha gya ték
kü lö nö sen fon tos, de az elõb bi nél sok kal rit káb ban idé zett da rab jai, a két po li ti kus
kö zöt ti le vél vál tás do ku men tu mai. Pe dig Szõgyény azon ke vés em ber kö zé tar to zik,
aki rõl biz to san tud juk, hogy út mu ta tást kért De ák Fe renc tõl ar ra vo nat ko zó an, hogy
a szá má ra fel kí nált hi va talt, a bi ro dal mi ta ná csi tag sá got el vál lal ja-e.

Szõgyény, az 1851-re vo nat ko zó em lék ira ta sze rint, so ká ig ha bo zott a bi ro dal mi
ta ná csi tag ság gal kap cso la tos dön tés ügyé ben, mi vel „a kor mány el ve i vel mi ben sem
ér tet tem egyet és irá nyá nak meg vál toz ta tá sá hoz mi re mé nyem sem volt” – ír ta. Mi -
vel azon ban nem akar ta meg sér te ni a csá szárt, és úgy vél te, ta lán ezen az úton le he -
tõ sé get kap hat a bi ro dal mi po li ti ka be fo lyá so lá sá ra, ha bo zott a fel ké rést vissza uta sí -
ta ni. Ezért mi u tán „Bécs bõl és Pest rõl ba rá ta im és elvrokonaim szá mos le vél ben biz -
tat tak az ál lás el fo ga dá sá ra, sõt De ák Ferencz is, ki vel le ve le zés ben nem áll tam, de
ki nek ez al ka lom ból ta ná csát ki kér tem, igen szivélyesen és mél tá nyo san nyug tat ta
meg scrupulusaimat: el ha tá roz tam ma ga mat ez ál lás el fo ga dá sá ra” – foly tat ta a
vissza em lé ke zé sét.10

De ák idé zett vá la szá nak a leg fon to sabb rész le tét ta lán a kö vet ke zõ so rok tar tal -
maz zák: „En ged je meg Nagy mél tó sá god is mé tel nem, a mit fön tebb mon dot tam: hogy64
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azon fér fi ak iránt, a ki ket tisz ta jel le mük és jobb, ne me sebb egyé ni sé gük mi att a szó -
nak leg szebb, leg va ló dibb ér tel mé ben tisz te lek, erõs és in gat lan az én bi zal mam.
Nagy mél tó sá go dat fél re ér te ni ak kor sem fog nám, ha va la mely lé pé sét nem ér te -
ném.”11 A vissza uta sí tás ra va ló fel szó lí tás he lyett te hát a biz ta tást és a tö ret len bi zal -
mat ju tat ták ki fe je zés re De ák sza vai. De ák Szõgyénynek szó ló le ve le nem ma radt ti -
tok ban a jól ér te sült kor tár sak elõtt. Antunovics Jó zsef 1850. jú li us 15-én írt le ve let
Kecskeméthy Au rél nak, mely ben ki fej tet te, hogy nem lát ja cél sze rû nek az adott kö -
rül mé nyek kö zött a kon zer va tí vok po li ti ká ját tá mad ni, hi szen ab ban az idõ pont ban
õk vol tak azok, akik va ló ban te het tek va la mit az or szág ér de ké ben. „De ák is, mint
hal lom, ép pen emi att nem tesz sem mi aka dályt a kon zer va tív urak céljainak”– utalt
De ák Szõgyényhez írt le ve lé re.12

De ák még 1854 de cem be ré ben is a to váb bi hi va tal vi se lést ja va sol ta az új ra hoz zá
for du ló Szõgyénynek. „..ha azon be csü lés és tisz ta, in ga tat lan tisz te let, melylyel
irán tad va gyok, nö ve ked het nék, bi zo nyo san nö vel né az, hogy áldozatúl ho zod idõ -
det, örö me i det, nyu gal ma dat hely ze ted nek csak azért, hogy va la mi jót esz kö zöl hess
köz ügy re és egye sek re, s nem ri adsz vissza még ak kor sem, mi dõn a ki vi he tõ csak
igen cse kély...”13 – nyi lat ko zott le ve lé ben De ák, mely sok kal töb bet je lent he tett
Szõgyény szá má ra egy sze rû biz ta tás nál. 

De ák és a bi ro dal mi ta ná csos kap cso la tát to vább ár nyal ja, hogy a volt igaz ság ügy-
mi nisz ter a sze mé lyes jó vi szony el le né re sem volt haj lan dó hi va ta lo san ta nács koz -
ni az oszt rák ál lam ha ta lom ban részt ve võ Szõgyény-Marich Lász ló val. De ák szá má -
ra mást je len tett Szõgyény ál lás vál la lá sá nak ma gán em ber ként va ló tá mo ga tá sa, és
mást a bi ro dal mi ta ná csos sal, te hát az ál ta la tör vény te len nek és ide ig le nes nek te kin -
tett ál lam ha ta lom kép vi se lõ jé vel va ló hi va ta los ta nács ko zás. A sze mé lye sen vál lalt
po li ti kai passzi vi tás ugyan is in kább ezt ta kar ta. Szõgyény vissza em lé ke zé se sze rint
De ák 1859-ben úgy vél te, hogy „az 1848–diki tör vé nyek alap ján egybehivandó ma -
gyar or szág gyû lés ál tal vé li egye dül a tör vé nyes ren det hely re ál lít ha tó nak, a mely
úton azu tán a Ma gyar or szág és a bi ro da lom köz ti vi szo nyok a vál to zott kö rül mé -
nyek hez ké pest ren de zen dõk len né nek.”14

De a de á ki ál lás pont tal és az er re vo nat ko zó for rá sa ink kal kap cso la tos kér dé se ket
csak bo nyo lít ja, hogy a fen ti szö ve get köz lõ Kónyi Ma nó „meg fe led ke zett” Szõgyény
vissza em lé ke zé sé nek az ezt kö ve tõ so ra i ról – ugyan is ed dig szó sze rint vet te át
Szõgyény szö ve gét –, és nem tett em lí tést ar ról, hogy a szö veg ezen a he lyen még
nem pont tal zá rult. Szõgyénynél itt csak pon tos vesszõ kö vet ke zik, majd pe dig a kö -
vet ke zõ ol vas ha tó: „opportunitás szem pont já ból azon ban meg en ged te, hogy ta lán az
1848 elõt ti tör vé nyek alap ján is le het ne a ren de zést esz kö zöl ni, mi re azu tán Szé che -
nyi azt mon da: »Deák Ferencz még a za la eger sze gi me gye ház ab la ká ból né zi a vilá-
got«.”15 Ar ra nem tu dunk vá laszt ad ni, hogy De ák tól szár ma zó nak te kint he tõk-e a
vissza em lé ke zés ben sze rep lõ, az 48-as alap al ter na tí vá ja ként meg je le nõ, 1848 elõt ti
ala pon va ló meg egye zés le he tõ sé gét nyit va ha gyó gon do la tok, vagy az ok tó be ri dip -
lo ma utó la gos iga zo lá sát kell ben nük lát nunk. (Vé le mé nyünk sze rint in kább az
utób bi ol va sat nak van na gyobb va ló szí nû sé ge.) Az azon ban jól ér zé kel he tõ, hogy a
de á ki po li ti kai fel fo gás ról ki ala kí tott kép hez nem il lesz ke dõ szö veg – va ló szí nû leg
nem vé let le nül – ki ma radt a Kónyi Ma nó ál tal szer kesz tett mun ká ból 

Az el len ál ló elit, a passzív el len ál lás az or szág gyû lé si vi ták ban

Az is mert sze rep lõk és az utó la gos ér tel me zé si le he tõ sé gek után néz zük meg, mi -
ként hasz nál ta a fo gal mat a kor po li ti kai elit je, mi lyen kon tex tus ban je lent meg az az
1861-es or szág gyû lés vi tá i ban. Annyit elõ ze te sen szük sé ges nek lá tunk le szö gez ni,
hogy a passzív el len ál lást az „el múlt 12 év vel” kap cso la tos meg szó la lá sok ban szin te
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evi den ci a ként em le get ték, a szó kap cso la tot hasz nál ták és is mer ték, azon ban több ér -
tel me zé si le he tõ ség je lent meg eb ben az eset ben is. 

Egy Bach-hu szár a par la ment ben

A passzí van el len ál ló el len té te te hát a kol la bo ráns, a Bach-hu szár, aki nek po li ti -
kai ak ti vi tá sát he ve sen uta sí tot ták el az al kot má nyos idõ szak ban. 1861-ben azon ban
be kö vet ke zett a skan da lum: egy ön kény ural mi hi va tal no kot, aki egy ben musz ka ve -
ze tõ is volt, or szág gyû lé si kép vi se lõ vé vá lasz tot tak. Õ a ru szin nem ze ti sé gû
Dobránszky Adolf, aki nek iga zo lá si ügyé ben vi lá gos sá vált, hogy a még oly egy ér tel -
mû nek tû nõ kér dé sek is ko moly prob lé má kat vet het nek fel.

Dobránszky 1849-ben je len tõs sze re pet vál lalt az orosz in ter ven ci ós se re gek mel -
lett, ami ért cá ri ki tün te tés ben is ré sze sült. En nek el le né re 1861-ben a Sá ros vár me -
gyei zborói ke rü let ben kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. Az or szág gyû lés azon ban nem iga -
zol ta a man dá tu mát, és több kép vi se lõ is he ves be széd ben ítél te el az ese tet. A szin -
tén sárosi po li ti kus, a hét hár si Bá nó Jó zsef azon ban még is a man dá tum iga zo lá sá ra
tett ja vas la tot. A meg döb be nést ki vál tó Bá nó – úgy mond – meg nyu god va nyug táz ta,
hogy nem a vá lasz tás tisz ta sá ga, nem a kép vi se lõ nem ze ti sé ge és sze mé lyi sé ge mi att
ke rült vizs gá lat alá az eset, ha nem el já rá si sza bály ta lan sá gok okán. „De ha volt né -
mi el len szenv az ö ne ve el len, ak kor azt mon dom, hogy az a Bach-rend szer nek kö -
vet ke ze tes és 12 év óta min dig hû baj no ka el len volt, és hogy ezen rend szer el len
min den ma gyar em ber min den idõ ben is ki fog ja roszallását mu tat ni; az, azt tar tom,
min den két sé gen felül áll” – fo gal ma zott. Ezt azon ban még nem tar tot ta ele gen dõ nek
a man dá tum tól va ló meg fosz tás hoz.16 A vi tá hoz ezt kö ve tõ en hoz zá szó lók ál ta lá ban
el vá lasz tot ták Dobránszky sze mé lyét és a vá lasz tá si el já rá si hi bá kat. Az elõb bi vel
kap cso lat ban ki fej tet ték ugyan el len szen vü ket, de szól tak ar ról is, hogy a vá lasz tók -
nak jo ga van bár kit, aki a tör vény fel tét ele i nek meg fe lel, meg vá lasz ta ni, és az iga zo -
lás meg ta ga dá sát az el já rá si rend meg sze gé sé re ala poz ták. Igen ér de kes be szé det
mon dott azon ban Ti sza Kál mán, aki nem mi nõ sí tet te Dobránszkyt, sõt vissza uta sí -
tot ta, hogy a kép vi se lõ ház új ság cik kek alap ján hoz zon dön té se ket. Ar ról be szélt,
hogy azon az ala pon, me lyet a zborói vá lasz tás el len fel hoz tak, több man dá tum iga -
zo lá sát meg kel lett vol na ta gad ni. Mi vel ez nem tör tént meg, az iga zo lást nem lát ta
meg aka dá lyoz ha tó nak. 

Az iga zo lás sal kap cso la tos po lé mi á ban te hát igen je len tõs, de nem ügy dön tõ sze -
re pet ka pott Dobránszky múlt ja. Ez an nak a kö vet kez mé nye is le he tett, hogy a kép -
vi se lõk nek ve szély te le nebb volt a tör vény sze gés re hi vat koz ni, mint az akár pre ce -
dens ér té kû vé te he tõ, ké sõbb el le nük is fegy ver ként hasz nál ha tó po li ti kai ér vek re.
Ti sza Kál mán vissza fo gott nyi lat ko za ta mö gött is ez a mo men tum sejt he tõ, hi szen az
igen erõ tel je sen fel té te lez he tõ, hogy Ti sza nem ro kon szen ve zett a haj da ni musz ka -
ve ze tõ vel és csá szá ri hi va tal nok kal, vagy leg alább is sze rep vál la lá sát bi zo nyá ra el -
ítél te. A po li ti kai ala pú vád, amit az új sá gok köz ve tí tet tek, azon ban nem csor bít hat -
ta a par la ment és a kép vi se lõk szu ve re ni tá sát. Po li ti kai cé lok mi att a nyil ván va ló kol -
la bo ráns is am nesz ti á ban ré sze sül he tett, vagy leg alább is más – ke vés bé ve szé lyes –
ürü gyet kel lett ke res ni a köz élet bõl va ló ki szo rí tá sá hoz. 

„…megállottunk, mennyi re erõnk engedé…” 

Az 1861-es kép vi se lõ há zi vi ták ban, a fel irat má jus vé gi tár gya lá sa kap csán je lent
meg erõ tel je sen a passzív el len ál lás fo gal ma. Podmaninczky Fri gyes má jus 24-én ha -
tá ro za ti ol dal ról szólt hoz zá a fel ira ti vi tá hoz. Podmaninczky az 1848-as ese mé nyek -
re va ló uta lás után tért rá Ma gyar or szág ak ko ri hely ze té re és a tár sa da lom ma ga tar -66
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tá sá ra, me lyet a kö vet ke zõ sza vak kal jel lem zett: „Nem en ged tünk te hát ki ál lott szen -
ve dé se ink dac zá ra sem mi csáb nak, ha nem meg ál lot tunk, mennyi re erõnk engedé, a
passiv el len ál lás és a tör vé nyes ség te rén, s a tõ lünk oly sok szor el ra ga dott ha la dás
zász ló ját új ból ki tûz tük.”17 Ti sza Lász ló más nap szin tén a ha tá ro zat mel lett ér velt, az
õ ér tel me zé sé ben a passzív el len ál lás mint egye dü li fegy ver je lent meg ar ra az eset -
re, ha meg sza kad ná nak a tár gya lá sok. „Anya gi ha ta lom mal a ház nem ren del kez he -
tik, meg van azon ban aka ra ta, meg tisz ta ön tu da ta ar ra, hogy azon nal a passiv, de
hajthatlan el len ál lá si po li ti kát lép tes se élet be, mi helyt – Is ten ment sen tõ le – civili-
satoraink uj kí sér le tet akar ná nak ten ni ve lünk, akár az al kot má nyos ság ál me zé ben,
mely ignotos fallit, notis est derisui, akár az ön ura lom un do rí tó tel jes mez te len sé gé -
ben.”18 Má jus 29-én Latinovics Vin ce szólt hoz zá szin tén a ha tá ro za ti ak ol da lá ról a
fel ira ti vi tá hoz. Latinovics két tör té nel mi ese ményt, a fran cia ál lam 1789-es és az
oszt rák ab szo lu tiz mus 1859–60-as össze om lá sát ha son lí tot ta össze. Meg lá tá sa sze -
rint az ese mé nyek – a for ra da lom és a bé kés össze om lás – alap ve tõ en a kor ban élt
em be rek mû velt sé ge mi att kü lön böz tek egy más tól. Hi szen „még a múlt szá zad ban az
erõl te tett, önkénytes ural ko dá si tö rek vé sek a kimüvelõdésben igen há tul ál lott né pet
szen ve dé lye el ra gad ta tá sá ban mi sem fé kez het te és fáj dal ma enyhitését csak az Eu -
ró pát meg ráz kód ta tó for ra da lom és a ko ro nás fõ por ba hul lá sá ban ke res te: ad dig a 19
szá zad mû velt sé ge magasb fo ká ra há gott nép ön ke be lé ben meg gyõ zõd ve le vén az ál -
la pot tart ha tat lan sá gán, passiv el len ál lás sal si et tet te azon bi ro da lom nak vagy szer -
ke ze té nek menthetlenüli össze om lá sát, mely nek fe je del me ha tal ma te tõ pont ján egy
édes ál má ban a Ca e sa rok ko ro ná ját tartá ke zé ben.”19 Te hát a for ra da lom el ma ra dá sa
a kul tu rá lis fej lett ség kö vet kez mé nye, a passzív el len ál lás – a mû vel tek fegy ve re –
pe dig már rend szer buk ta tó sze rep ben je le nik meg az ér té ke lé sé ben. A fel ira ti vi ta vé -
gé hez kö ze led ve Buday Lõ rinc be re gi kép vi se lõ ál lí tot ta szem be a passzi vi tást a de -
á ki po li ti ká val. A tár gya lá sok meg sza ka dá sá nak ese té re a kö vet ke zõt vi zi o nál ta: „Van
ne künk Auszt ria el le né ben egy, bár las san mun ká ló, de biz tos ha tá sú fegy ve rünk;
nem ujat mon dok, mert sok szor mond va volt: a passiv ellentállás. Vissza té rünk mi
ha kell, nem csön des haj lé ka ink ba, me lyet e pil la nat ban is dúl nak az executorok, ha -
nem vissza té rünk a vul kán gyom rá ba, hogy associaljuk ma gun kat ama destructiv
ele mek hez, me lyek visszatarthatlanul mû köd nek a tarthatlannak bi zo nyult kor -
mány rend szer szét rob ban tá sán. (Zaj.) E passiv ellentállási védmtívek kö zé va ló
vissza vo nu lás te hát sze rin tem a situationak meg fe le lõ he lyes po li ti ka: e po li ti ká nak
ki fo lyá sa a ha tá ro za ti fo gal maz vány.” A passzi vi tás el len té te, az ak tív po li ti ka pe dig
a fel irat tá mo ga tá sa lett vol na ér tel me zé se sze rint. „De tisz telt kép vi se lõk; ajánl ta tik
ne künk az activ fel lé pés nek egy ne me: Fölirás ál tal já rul ni a tény le ges ha ta lom hoz;
ezt czélszerünek nem tar tom, mert hi ány zik a tör vé nyes alap; to váb bi activ föl lé pé -
sért fe le lõs sé get csak ak kor vál lal nék, ha ar ra a tör vény ben tám pon tot ta lál nék: ez
né ze tem sze rint hi ány zik.”20

A fent idé zett négy be széd te hát tény ként ke zel te a passzív el len ál lást, an nak akár
rend szert buk ta tó sze re pet is tu laj do ní tot t. A ha tá ro za ti ak úgy lát ták, hogy er re ala -
poz ták ko ráb bi po li ti ká ju kat, és a jö võ ben is al kal maz ha tó fegy vert je len tett szá muk -
ra. De hogy pon to san mit is ta kart ez a ma ga tar tás, ar ról annyit tud ha tunk meg, hogy
min den ki a ma ga mód ján aka dá lyoz ta a rend szert. Kü lö nö sen ér de kes azon ban az,
hogy De ák és párt ja nem hasz nál ta a fo gal mat, csu pán a ha tá ro za ti ak érv rend sze ré -
ben sze re pelt. Amit te hát az utó kor de á ki ma ga tar tás min ta ként je le ní tett meg, az az
1861-es vi ták so rán épp az el len fe lek érv rend sze ré ben ka pott sze re pet.

Ma rad va még az 1861-es or szág gyû lés nél és a fel ira ti vi tá nál, még egy be szé det lá -
tunk szük sé ges nek fel idéz ni. Bá ró Wenckheim Lász ló jú ni us 19-én ugyan is a fel ira ti
ja vas lat tá mo ga tá sa kap csán szólt a passzív el len ál lás ról. Wenckheim sza va i ból a
passzi vi tás De ák-pár ti ol va sa ta is mer he tõ meg. A szó nok nem ta gad ta ugyan, hogy „a
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passiv ellentállásban rop pant mo rá lis erõ rej lik”, de két ség be von ta, hogy csu pán ez
lett vol na, ami „meg men tet te a ha zát”. A passzi vi tás mel lett az ak ti vi tás fon tos sá gát
hang sú lyoz ta. A kér dést olyan fon tos nak tar tot ta, hogy pon tok ba fog lal ta mon da ni va -
ló ját. Az ak tív te vé keny ség kö ré be el sõ ként a csa lá di kör ben ápolt ha za fi sá got so rol -
ta, amit az utó kor ban majd ál ta lá ban a passzív el len ál lás hoz tar to zó ként fog nak em -
lí te ni. Ér de ke sebb volt az a meg fo gal ma zás, mely sze rint a ha za fi ság fon tos bi zo nyí -
té ka volt az is, ami a ha za „jelesbjei szivében so ha el nem aludott, so ha el nem csüg -
gedt, a mi dõn bár mily rés, bár mily al ka lom mu tat ko zott, ha zai szent ügyünk elõ moz -
dí tá sá ra, ki áll va azon tér re, mely re le he tett, küz dött el le ne ink kel a ha zá ért”. Ezen ha -
za fi ak le het tek a hi va tal vál la lók, el sõ sor ban ta lán a kon zer va tív po li ti ku sok, akik ahol
le he tett, és amennyi re le het tet, ki áll tak bi zo nyos po li ti kai el ve kért. Wenckheim fo ga -
lom hasz ná la tá ban te hát ez a cso port, me lyet ta lán leg in kább de á ki inst ruk ci ók kal
ren del ke zõ Szõgyény-Marich Lász ló rep re zen tált, szin tén nem tar to zott a passzív el -
len ál lók kö zé. Kü lön szólt az új ság írók ról és a „gaz da ság, az ipar, a ke res ke dés és tu -
do má nyok te rén te vé keny ke dõk rõl”. Az „activ ha za fi ság” kö ré be so rol ta a tár sa dal mi
egye sü le tek ben ki fej tett te vé keny sé get, az ön mû ve lést és a ta nu lást is, mely le he tõ vé
te szi, hogy a fi a ta lok a ké sõb bi ek ben hasz nos tag jai le gye nek a tár sa da lom nak.21

Wenckheim De ák-pár ti be szé de te hát ugyan nem von ta két ség be a passzi vi tás té nyét,
de azt min den ak tív ele mé tõl meg fosz tot ta, és az ak ti vi tást aján lot ta kö ve ten dõ pél da -
ként a fõ ren dek nek, mely nek alap ján a fel irat el fo ga dá sá ra biz tat ta õket.

A passzi vi tás és ak ti vi tás te hát ré szét ké pez te a kor po li ti kai köz be széd ének, csak
ép pen nem ott és nem úgy buk kan föl, mint ahogy és ahol ar ra szá mít ha tunk. Nem
a de á ki po li ti ka érv rend sze rét erõ sí ti, ha nem ép pen az el len fe lek esz köz tá rá ban ka -
pott ki emelt sze re pet. Az 1861 utá ni idõ szak vi tá i ban új ra és új ra vissza tér, ami nek
ki fej té se azon ban már túl fe szí te né je len írás ter je del mi korlátait, ezért tér jünk vissza
a cikk ele jén em lí tett Éber Nán dor hoz és be szé dé hez. Hi szen an nak se gít sé gé vel
meg is mer het jük egy fon tos emig ráns sze mé lyi ség nek a passzív el len ál lás sal kap cso -
la tos né ze te it, va la mint meg ha tá roz hat juk a ki egye zés és a passzi vi tás vi szony rend -
sze ré nek egy újabb ér tel me zé si le he tõ sé gét.

A passzív el len ál lás egy emig ráns szem szö gé bõl

Éber le írá sa sze rint az 1849 utá ni idõ szak ban a legkétségbeejtõbb ta pasz ta lat az
volt, hogy „né pek nagy tö me ge” az új vi lá gon nem ször nyedt el, ha nem „majd nem
meg nyu go dott ben ne. Ré szint ki me rül ve az ered mény te len küz de lem ál tal, ré szint
meg ijed ve a túl zá sok tól, […] oly annyi ra, hogy a sza bad ság nak még a ne vé tõl is bor -
zad tak. Tûr ték in kább, vagy még tá mo gat ták is a fe lül rõl jö võ ön kény ural mat”, mint -
sem hogy ma gu kat ve szély nek ki te gyék. Éber ezen sza va i ban az öt ve nes évek ele jé -
nek ta pasz ta la ta kö szön het vissza szá munk ra, ami kor az emig rá ció Kos suth ál tal ve -
ze tett ága az ak tív el len ál lás sal, a tit kos el len ál lá si moz gal mak szer ve zé sé vel pró bál -
ko zott. A több ség né ma sá gá val szin te kol la bo rált, félt, vissza hú zó dott. 

Majd hir te len ez a meg fé lem lí tett tö meg más meg kö ze lí tés ben je le nik meg a be -
szé dé ben: a „nem zet tetsz ha lott volt, csak hall ga tag szi lárd ma ga tar tá sa ál tal te he tett
óvást”. Ezt kö ve tõ en tért rá a szer zõ ar ra, hogy mi lyen ne héz volt eb ben a hely zet -
ben az emig rá ci ó nak az or szág jo ga i ért ki áll ni és Eu ró pát já ró za rán dok ként azt bi -
zony gat ni, hogy a nem zet csak „szín leg holt”, ben ne a sza bad ság vá gya ég. Eb ben a
szi tu á ci ó ban már két sze rep lé te zett; az egyik a ha zai ki tar tás, a passzív el len ál lás
volt, a má sik pe dig az emig rá ci ós po li ti ka, mely a for ra da lom ki rob ban tá sá hoz szük -
sé ges ked ve zõ dip lo má ci ai hely ze tet ke res te. Jól ér zé kel he tõ, hogy a meg vál to zó
emig rá ci ós el kép ze lé sek le nyo ma ta je le nik meg a so rok ban. A tit kos el len ál lás, a ha -
zai for ra da lom új bó li ki rob ban tá si kí sér le te i nek ku dar cai után Kos suth is a dip lo má -68
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cia fe lé for dult. Egy ilyen po li ti ka csu pán a passzí van el len ál ló né ma or szág ví zi ó já -
ra ala poz hat ta te vé keny sé gét, egy olyan ál la pot ra, mely ben a nem zet csak a ked ve zõ
le he tõ sé get vár ja, hogy a sza bad ság küz del mét ki rob bant sa. 

Ez azon ban csak il lú zió volt, és nem va ló ság, hi szen a nem zet nek ked ve zõ le he tõ -
ség ese tén fel kel lett vol na éb red nie tetsz ha lott ál la po tá ból, de nem tet te. „Két ilyen
al ka lom mu tat ko zott” – szólt a be széd, 1859 és 1866. „Mind a ket tõ oly al ka lom volt,
mely még leg vér me sebb ál ma in kat is fe lül múl ta. A nem zet né ma ma radt és moz du -
lat lan. […] To vább is ily re mény ség gel ke cseg tet ni ma gun kat csak ön ámí tás lett vol -
na.” És ez zel meg is szû nik a passzi vi tás sal kap cso la tos min den il lú zió, hi szen már
az élet re va ló ság el len té te ként je le ní tet te meg Éber. A kép vi se lõ je lölt sze rint a ki egye -
zés al ter na tí vá ja ek kor már nem volt más, mint a „passiv el len ál lás ba vissza süllyed -
ni és in di ai fakir gya nánt össze font kar ral vár ni, hogy majd va la ki va la hon nan le száll
és a nem ze tet min den tu laj don fá ra do zá sa nél kül megmentendi, vagy pe dig […] ki -
egyez ked ni. A nem zet nagy több sé ge ez utób bit vá lasz tot ta, és ez ál tal élet re va ló sá gát
ki mu tat ta; mert is mer vén sa ját ere jét, a kö rül mé nyek kel szá mot ve tett.”22

A De ák-pár ti Éber nél a múl tat ér tel me zõ so rai nagy ban ro ko nít ha tók az 1861-es
fel ira ti vi tá ban el hang zot tak kal. Azt is le het mon da ni, hogy Éber már ek kor le szá -
molt a passzi vi tás mí to szá val, hi szen a ha tal mas dip lo má ci ai ta pasz ta lat tal ren del -
ke zõ, Ga ri bal di mel lett a fegy ve res küz del met is vál la ló po li ti kus pon to san fel tud ta
mér ni an nak ér té két. Azon ban a ki egye zés kri ti ku sa i nak, így Kos suth nak sem volt,
nem ma radt más po li ti kai esz kö ze, mint a „moz ga lom” ere jé nek hang sú lyo zá sa. A
kor em be re szá má ra pe dig meg fe le lõ be széd mód volt ar ra, hogy az ab szo lu tiz mus
alatt tör tén te ket a je len igé nyei sze rint ér tel mez ze, ér té kel je. Mint ahogy azt Cieger
And rás meg fo gal maz ta: a tár sa dal mi aka rat hi á nyá ban a múlt tal va ló szem be né zés
el ma radt, a tár sa da lom sze rep lõi, az elit ta buk le dön té se he lyett mí to szo kat gyár tott
az el len ál lás ról, élet raj zo kat koz me ti ká zott, le já ra tó cél lal ügy nök lis tá kat szer kesz -
tett, va la mint igye ke zett fel men te ni ural ko dó ját az el nyo más bû nei alól. Az ak ko ri
rend szer vál tás éve i ben azon ban mind ez vál lal ha tó nak tûnt a bé kés át me net kéz zel -
fog ha tó elõ nye i ért.
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Csak hogy meg idéz zük a kort, és ke vés szó val mi nél töb bet mond junk ró la el, szó -
lal jon meg a nyolc va nas évek kö ze pé rõl a kis kun sá gi ta nyás gaz da, akit – sok tár sá -
hoz ha son ló an – év ti ze dek alatt sem si ke rült té esz be tö mö rí te ni: „Nincs is ná lunk
kom mu nis ta párt tag egy se! Ki vé ve Schneider bá csit, de ne ki mu száj, mert SS-ka to -
na volt.”

Eb ben az idõ ben, ami kor Gá bor gaz da két frap páns mon dat ban össze fog lal ta
Schneider bá csi éle tét – va ló já ban fo gal munk sincs ar ról, hogy mi tör tént: sem mit
nem tu dunk –, már vagy har minc éve szov jet egy sé gek ál lo má soz tak a fu tó ho mo kon.
Az aká cos – hungarikum! – út vé gé ben, Gá bor gaz da ta nya ud va rán vas bak ra ál lít va
szov jet ka to nai ben zin tar tály fi gyelt az ár nyas ból a dû lõ út ra, jön-e már a szov jet tar -
tály ko csi az új fel töl tés sel. Gyá ri lag zöld volt a bak ra emelt cisz ter na, Gá bor gaz da
mí ni um mal rozs da szín re fes tet te, de azért át ütött az új fes té sen az ere de ti fe ke te fel -
irat: огнеопасно (tûz ve szé lyes).

Bort, pá lin kát, sza lon nát, kol bászt kap tak az oro szok a tar tá lyért, a ben zi ne kért,
a leg jobb mi nõ sé gû bri ket tért... Fegy vert is le he tett cse rél ni-vá sá rol ni.

A meg szál lá si tu riz mus kor sza ká ban Gá bor gaz da az egyik leg jö ve del me zõbb üz -
let ág ra lelt rá: sa ját ter mé sét hely ben ex por tál va de vi zá ért meg vá sá rol ha tó áru cik ke -
ket szer zett be kül föl di ek tõl. A pi a ci ár nál sok kal ol csób ban. Mond juk, rá is volt szo -
rít va a le le mény re, mert mint egyé ni gaz dál ko dót nyom ták  adó val ren de sen. Amit
tõ le be szed tek, azt ne ki is va la hogy be kel lett szed nie.  

Meg élt, ta nít tat ta a fi a it, ado má nyo zott a temp lom nak.
El is me he tett vol na. És ak kor nem kel lett vol na cse re be rél nie a meg szál lók kal.

Meg, per sze, meg te het te vol na azt is, hogy itt hon is ma rad, meg nem is cse re be rél.
Ak kor be tör nek a ta nyá já ba, a pin cé jé be, és úgy vi szik el a tu laj do nát, hogy sem mit
nem ad nak ér te.   

Az ott ho nos ság ról be szé lek. Az ott hon, az ott ho nos ság meg te rem té sé nek és fenn -
tar tá sá nak vá gyá ról egy olyan vi lág ban, amely ben közel lá tás ve szé lyez te té se mi att
bár me lyik perc ben el vi het ték a gaz dát, el is vit ték, bi lincs be ver ve, amely ben fo lya -
ma to san pad lás le söp rõk ro ha moz ták meg és ra bol ták ki az ott hont, majd té esz-agi tá -
to rok dúl ták föl a kam rát, a gó rét meg a tisz ta szo bát – az én há zam, az én vá ram –,
azu tán pe dig a szov jet Dé li Had se reg cso port pán cé los had osz tá lya vert ta nyát év ti -
ze dek re a ta nya mel lett. Az én ha zám se az én vá ram? 

Ott hon is ide gen ben? Ami kor – és aki nek! – ez olyan mér té ket öl tött már, hogy az
ide gen ség is több ott ho nos sá got ígért, kö vet ke zett a lé pés: el men ni. Disszi dá lás nak
hív tuk. Az ott hon utá ni vágy le küzd he tet len meg nyil vá nu lá sa. Fon tos volt hát a le -
küz dés. 

Mind ez a dis kur zus ál lan dó tár gya volt egy idõ ben, mos ta ná ban már ke ve seb bet
be szé lünk ró la. És hogy Er dély ben mit gon dol nak mind er rõl? Azt nem tu dom, no ha
meg pró bál tam meg tud ni. Meg kér dez tem egy szer egy er dé lyi ba rá to mat: ha õ be lé -
pett a Ro mán Kom mu nis ta Párt ba – a ha zá ért har colt. Az er dé lyi ma gya rok sza bad -
sá gá ért: min den egyes tag bé lyeg újabb tö vis volt a ko szo rún (a ba bér le ve lek kö zött).
Ha én be lép tem a Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt ba, az ha za áru lás volt, a ma gyar -
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Tank si mo ga tó



ság bi lin cse i hez ko vá csol tam újabb lánc sze met (hom lo kom ról ma gam tép tem le a
ba bért). Hogy van ez? Azt vá la szol ta: így. 

Az tán föl tet tem még egy kér dést: mit mon da na egy 1920. jú ni us 5-ei ko lozs vá ri
ma gyar egy 2014-es ko lozs vá ri ma gyar ról? Ha egy ál ta lán le het ezt „mo del lez ni”. De
még a mo del le zés dol gá ban sem ju tot tunk to vább...

Azt hit tem, meg úszom ezt a kis dol go za tot anél kül, hogy le ír jam: kol la bo rá ció. 
De már lá tom, nem si ke rül. Na gyon sze ret ném ugyan is, ha el ol vas nák e né hány

alan ti mon da tot, ed dig azon ban se ho vá nem tud tam be il lesz te ni õket. Ide hi vat ko -
zom hát a vé gé re. Tár gyuk a kol la bo rá ció.*
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*„»…pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait des filles. On allait même jusqu’à les tondre.«” (Hogy
ne kell jen meg bün tet ni a vét ke se ket, nõ ket hur col tak meg. Ké pe sek vol tak ar ra ve te med ni, hogy ko pasz ra nyír -
ják õket.)
Ez a mot tó sze re pel Paul Éluard Comprenne qui voudra cí mû ver se fö lött. Egyi ke ez azon ke vés kor társ do ku -
men tum nak (1944. de cem ber 2-án je lent meg a Les Lettres françaises-ben), mely rész vé tet ta nú sít a meg hur -
colt nõk iránt, és vi szo lyog a fü lig érõ mo so lyú, ki dül lesz tett mel lû meg tor lók tól. (Akik – no per sze, a né me -
tek el ta ka ro dá sa után – gép pisz tolyt akasz tot tak nya kuk ba, ké zi grá ná to kat az övük be, úgy vo nul tak véd te len
nõk el len.) 
[...]  
Meg le he tõ sen azo nos mó don zaj la nak ezek a nép íté le tek. A »bûnös« fe le lõs ség re vo ná sa hang sú lyo zot tan nyil -
vá nos ak tus. A meg szé gye ní tés a te le pü lés va la mely ki emelt fon tos sá gú pont ján (pol gár mes te ri hi va tal elõtt,
a temp lom té ren, ha mar já ban össze tá kolt pó di u mon, egy ház nak a tér re né zõ er ké lyén stb.) tör té nik. A vét kest
ko pasz ra nyír ják, több nyi re fél mez te len re vagy mez te len re vet kõz te tik, ar cá ra, tes té re, fes ték kel vagy kát -
ránnyal ho rog ke resz tet má zol nak, nya ká ba táb lát akasz ta nak, amely egy ér tel mû en mi nõ sít: »följelentõ«, »kol-
laboráns«, »németek szajhája«. Igen gya ko ri, hogy a tö meg, va ló ság gal kör me ne tet tart va, a te le pü lés va la -
mennyi fõbb út vo na lát vé gig já rat ja a »bûnössel«.” Léderer Pál: …jöttek, s ki von szol ták az ut cá ra, hogy ko pasz -
ra nyírják… 2000 2010. 7–8. sz. 55–76. 



BAR NÁ BAN, EZÜST BEN A VI LÁG: 
VI LÁ GUNK

Le het-e a vi lág, vi lá gunk vál to zá sát egy fes té sze ti kiállítás anya gán, a ki ál lí tott
ké pe ken le mér ni? A vá lasz adás ban bi zo nyá ra se gít, ha az em ber ma gát a ki ál lí tó
mû vészt több év ti ze de is me ri, ne tán ré geb bi tár la ta it is meg nyi tot ta, írás ban is
pró bál ta meg kö ze lí te ni, ér tel mez ni al ko tá sa it. Ká dár Ti bor itt és most, a Bánffy-
palotában lát ha tó mun ká it még is csak eb ben az egy sze ri, je len ko ri össze füg gés ben
sze ret ném a ma gam szá má ra meg fej te ni, per sze ab ban a re mény ben, hogy ezek kel
a sza vak kal, gon do la tok kal má sok ér dek lõ dé sét is föl kel tem – nem utol só sor ban
azo két, akik a szí nes-pom pás Ka lo ta sze get meg örö kí tõ ké pe it ked vel ték vagy ép -
pen vá sá rol ták meg, ko ráb bi ko lozs vá ri éve i ben és az óta, ami kor veszp ré mi mû he -
lyé bõl (vagy a zsoboki tá bor ból) ér ke zik ha za. 

Ter mé sze te sen vál to zik, túl gyor san is vál to zik a vi lág kö rü löt tünk. De ben -
nünk is? Vál to zik ter mé sze te sen a tech ni ka, az anyag fel dol go zá sa, a kéz zel fog ha -
tó ma té ria és a virtualitás vi szo nya, en nek foly tán pe dig az al ko tás, az al ko tói
mun ka ér tel me zé se. A nagy kér dés vi szont: a tech ni ká val együtt va jon vál to zik 
a lé lek? Vál to zik a táj hoz, a szü lõ föld höz, az em be rek hez va ló vi szony? Vagy csu -
pán azok vál toz nak, úgy mond lé lek ben, akik nek fon to sabb az ép pen ak tu á lis 
di vat hoz iga zod ni, mint sem az örö kül ka pott, le ta gad ha tat lan ér té kek hez?

Nem ön cé lú an fi lo zo fál ga tok, ha nem Ká dár Ti bor kis- és nagy mé re tû fest mé -
nye it, új gra fi ká it igyek szem el he lyez ni tu da tunk ban. A figurativitás ha gyo má nya -
it foly ta tó, azo kat meg újí ta ni aka ró mun ká it és a tõ lük „el ru gasz ko dó” kom po zí ci -
ó kat, konst ruk tív ké pe ket, fény- és szín já té ko kat. Azon töp ren gek, hogy az itt is je len
lé võ, szi go rú te kin te tû, a „bo lon do zást” so sem tû rõ Kós Kár oly mit szól na ah hoz,
ami az õ ki tû nõ port ré já tól jobb ra és bal ra meg szem ben so ra ko zik a mú ze um 
fa la in. Eb be a já ték ba nyil ván ne men jünk be le; azt vi szont meg koc káz ta tom ki je -
len te ni, hogy Kár oly bá csi nak nem vol na oka szem öl dö ke össze vo ná sá ra.

Ká dár Ti bor ugyan is lé lek ben nem vál to zott, csak – és ez a „csak ” sze rin tem 
a leg töb bet je len ti – erõ sö dött. Fes tõnk (gra fi ku sunk) ha száz ki lo mé te rek ben szá -
mol va tá vo labb él is ma, nem tá vo lo dott el a szü lõ föld tõl; el mond hat juk, egy re
töb bet érez meg, egy re töb bet fog fel a lé nyeg bõl, tér és idõ össze füg gé sé bõl. Tá -
gul nak a kö rök. És ezt a gaz da go dást sok fé le esz köz zel va ló sít ja meg. A ki ál lí tást
ura ló ha tal mas táb la ké pén – ha nem vol na ön el lent mon dás, in kább fres kó nak
mon da nám – a le gen dák, a mí to szok vi lá gá ba visz vissza, szí nes fan tá zi á val, fi gu -
rá kat és nonfigurativitást ke ver ve, pi ro sak tól az ara nyig el me rész ked ve, ám az ap -
ró, ké kes-fe hé res tol lú ma dár hang sú lyo san fi gyel mez tet az ará nyok ra. Mi ni a tûr
ka lo ta sze gi szár nyas ol tá ra, a Po gány ol tár ne vez he tõ a má sik vég let nek, pe dig tu -
laj don kép pen ugyan ab ba a – bár kö ze leb bi – né pi-tör té nel mi han gu lat ba ka la u zol.
Még is mek ko ra a tá vol ság (a fa la kon mér ve ez né hány tíz cen ti) a gyímesi csán gó
tá jat vi gyá zó ko sig és a fa hí don gon dol ko dó szamárig?… 

E mo tí vu mok, esz kö zök mel lett a má sik, nem ke vés bé hi te les ih let for rá sa Ká -
dár Ti bor nak az úgy mond magaskultúra, a mi nõ sé gi (itt: a ma gyar) iro da lom. Most
ép pen a Szindbád-téma fog lal koz tat ja. Van, ahol Krúdy hal ha tat lan hõ sét a szí -
nész ki rály Latinovits Zol tán ban lát tat ja, és van olyan iz gal mas kom po zí ci ó ja, ame -
lyen több vág ta tó ló, ma ga a vág ta tás je le ní ti az idõt. És egy má sik, szin tén még
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A 2014-es Ko lozs vá ri Ma gyar Na pok nul la dik nap ján, au gusz tus 16-án meg nyílt Ká dár Ti bor-ki ál lí -
tás meg nyi tó ján el hang zott szö veg.



ala ku ló ban lé võ so ro zat: a Dsida Je nõ köl tõi élet mû vé re ala po zó, ugyan csak lí rai
gra fi kai la pok – a né hol ezüst tel, né hol bar ná val ki e gé szü lõ fi nom raj zok.

A bar na és az ezüst – a fon tos szür kék, ké kek és zöl dek, az egy más ba át ját szók
mel lett: va ló já ban er rõl kel le ne szól nom, ha ta nul mányt ír nék, ha le het sé ges nek
tar ta nám a szí ne ket sza vak ká for mál ni. (Ez Dsidának si ke rült.) Azt gon do lom, itt
tel je se dik ki Ká dár Ti bor mû vé sze te. A bi o ló gus nak ta nult köl tõ, Géczi Já nos
emel te ki egyik mél ta tá sá ban Ká dár újabb pik tú rá já nak e két meg ha tá ro zó szí nét.
Az ezüst ter mé sze te sen a ne mes sé get (nem a szü le tett ran got, ha nem a lel ki-szel -
le mi emel ke dett sé get, akár a táj fenn költ sé gét, mo nu men ta li tá sát) hang sú lyoz za.
A bar na – Géczi „parasztbarnát” mond – a va ló ság sú lyát ér zé kel te ti. Vagy ép pen
a tra gi ku mot. Ha le het ne, ha sza bad na egy ilyen ran gos, mi nõ sé gi leg ki egyen sú -
lyo zott ki ál lí tás ké pei közt sor ren det fel ál lí ta ni – nyil ván csak szub jek tív ala pon
te he tõ ez –, én a Föld-ol tár so ro zat me rész, tájat-anyagot-embert össze öt vö zõ,
Vukovár leg újabb ko ri em lé ké tõl sem ide gen er dé lyi struk tú rá já ra, ki emel ten pe -
dig a Föld-ol tár 2. bar ná i ra sza vaz nék. Meg gyõ zõ dé sem, hogy ez a mun ka, ez az
al ko tás a vi lág bár me lyik jobb kép tá rá ban meg áll ná a he lyét. Annyi ra tö mör és
egy sze ri (sõt mon da nám: egy sze rû), hogy nem mer nék vál lal koz ni az elem zé sé re.

De azt lá tom, hogy Kós Kár oly te kin te te mind egy re er re a kép re tér vissza.
Te gyék ezt Önök is!

Kán tor La jos
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A geo po li ti kai/re a lis ta is ko la ame ri -
kai hí vei 1989 elõtt is alá ren del ték a
kö zép-eu ró pai kap cso la to kat a Moszk -
vá val fenn ál ló vi szony nak. Az õ szem lé -
le tük ben a glo bá lis, „nagy po li ti ka” szín -
pa dán a Szov jet unió fõ sze rep lõ volt,
míg a kö zép- és ke let-eu ró pai kom mu -
nis ta csat lós ál la mok mind össze epi -
zo dis ták. Rá adá sul 1985 után je len tõs
for du lat tör tént a szov jet bel- és kül po -
li ti ká ban. Mi ha il Gor ba csov, té ve sen,
azt hit te, hogy a kom mu nis ta rend szer
meg re for mál ha tó; a be ve ze tett re form -
in téz ke dé sek azon ban (köz tük a so kat
em le ge tett és sok szor fél re ér tel me zett
glasz noszty, pe reszt roj ka és uszkorenyije)
nem hoz ták meg a kí vánt ered ményt,
sõt az or to dox kom mu nis ta erõk 1991
au gusz tu sá ban még nyílt po li ti kai (és
rész ben ka to nai) puccsot is meg kí sé rel -
tek a szov jet el nök el len. Mind ezek 
el le né re szá mos ame ri kai po li ti kus és
biz ton ság po li ti kus Wa shing ton szá má -
ra a leg ked ve zõbb hely zet nek azt tar -
tot ta, hogy Mi ha il Gor ba csov ma rad jon
egy meg gyen gült és en nek kö vet kez té -
ben ru gal ma sabb part ner ként mû kö dõ
egy sé ges Szov jet unió élén. Eb bõl ki in -
dul va csak mér sé kelt lel ke se dés sel üd -
vö zöl ték a sza bad sá got és füg get len sé -
get túl sá go san „ra di ká li san” kö ve te lõ
el len zé ki moz gal ma kat a szov jet ér dek -
szfé rán be lül, és is mé tel ten fi gyel mez -
tet ték õket a „fon tol va ha la dás” eré nye -
i re – er re a leg em lé ke ze te sebb pél dát
Ge or ge H. W. Bush hí res sé vált, 1991.
au gusz tus 1-jén el mon dott „ki je vi csir -
ke” be szé de szol gál tat ja, ame lyik egyik
ol va sa tá ban óvott at tól, hogy az uk rá -
nok össze ke ver jék a „sza bad sá got” és 
a „függetlenséget”.1 Ugyan ak kor meg
kell je gyez ni, hogy a re ál po li ti kai is ko -

la egy má sik ágá hoz tar to zók, így töb -
bek közt Zbigniew Brzezinski, Uk raj nát
a geo po li ti kai „játsz má ban” az egyik
kulcs fon tos sá gú ál lam nak te kin tik; ér -
tel me zé sük ben – le egy sze rû sít ve – Orosz -
or szág Uk raj ná val együtt bi ro da lom,
nél kü le pe dig mind össze re gi o ná lis
ha ta lom. 

Az eu ró pai szov jet gyar mat bi ro da -
lom szét esé se, majd ma gá nak a Szov -
jet uni ó nak a vég ze tes meg gyen gü lé se
és vé gül szét hul lá sa az Egye sült Ál la -
mok szá má ra ter mé sze te sen óri á si si -
kert je len tett; Francis Fukuyama 1989
nya rán si e tett is ki je len te ni, hogy a
par la men ti de mok rá ci ák és a pi ac gaz -
da sá gok vég sõ gyõ zel met arat tak. (Ezt
az el ha mar ko dott meg ál la pí tást a szer -
zõ az óta visszavonta.2) A tri um fá lást
egyéb ként Ge or ge H. W. Bush el nök po -
li ti ka i lag és a men ta li tá sá ból adó dó an
sem tar tot ta he lyén va ló nak. Cél ja az
volt, hogy a szov je tek ne meg aláz ta tás -
nak él jék meg a bi ro dal muk bu ká sát, és
egyez ze nek be le az Egye sült Ál la mok
szá má ra az egész eu ró pai át ren de zõ dés
leg fon to sabb as pek tu sá ba, ti. ab ba, hogy
az egye sí tett Né met or szág a nyu ga ti in -
teg rá ci ós szer ve ze tek, min de nek elõtt 
a NA TO tag ja ma rad jon. Az el nök és 
ta nács adói he lye sen mér ték fel, hogy 
a „né met kér dés” nem csu pán a 20., ha -
nem a 21. szá zad egyik kulcs kér dé se is
lesz min de nek elõtt az at lan ti kö zös sé -
gen be lül, de tá gabb össze füg gés ben 
a vi lág po li ti ká ban is. A Szov jet unió
össze om lá sa ugyan ak kor már kö zép tá -
von is bi zo nyos geo po li ti kai gon do kat
oko zott az Egye sült Ál la mok nak. Moszk-
va egé szen az 1980-as évek vé gé ig úgy -
mond bi zo nyos „ren det tar tott” az 
ér dek szfé rá já ba ta golt or szá gok ban. világablak
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AZ AME RI KAI „NAGY STRA TÉ GI ÁK” 
ÉS DOKT RÍ NÁK A HI DEG HÁ BO RÚ UTÁN



A szov jet csend õr sze rep meg szû né sé -
vel gya kor la ti lag egyet len „csend õr”
vagy stíl sze rû en „she riff” ma radt a po -
ron don. Füg get le nül a po li ti kai be ál lí -
tott ság tól, az eu ró pa i ak tól kezd ve az
ara bo kig és az af ri ka i a kig gya kor la ti lag
min den ki az Egye sült Ál la mok tól vár ta
a konf lik tu sok meg ol dá sát. 

Az Egye sült Ál la mo kon be lül el vi
vi tá kat vál tott ki a kö ve ten dõ kül- és
biz ton ság po li ti kai irány vo nal. Az „in -
ter na ci o na lis ta” re a lis ták a sze lek tív 
ér dek ér vé nye sí tést kö ve tel ték, a „kon -
zer va tív” re a lis ták egy vissza hú zó dó és
a bel po li ti kai kér dé sek meg ol dá sá ra
kon cent rá ló po li ti kát szor gal maz tak, 
a neokonzervatívok és a li be rá lis „in ter -
na ci o na lis ták” proaktív po li ti ka mel lett
tör tek lán dzsát, amely nek so rán Wa -
shing ton a ked ve zõ nem zet kö zi hely ze -
tet ki hasz nál va akár erõ szak kal is (neo-
konzervatívok) vagy in kább csak „pu -
ha” esz kö zök kel ter jesz ti a li be rá lis 
de mok rá ci át és a pi ac gaz da sá got szer te
a vi lá gon. (Idõn ként „ak tív” és „passzív”
li be ra liz mus ról is be szél nek az utób bi
két cso port tal kap cso lat ban.) Rö vi den:
az ame ri kai kül- és biz ton ság po li ti kai
gon dol ko dás ban el tûnt a hi deg há bo rú
alat ti alap ve tõ kon szen zus, ami kor a
stra té gi ai cé lok adot tak vol tak, s a vi ta
job bá ra csak a tak ti ká ról folyt.

A hi deg há bo rút kö ve tõ évek pa ra -
do xon ja ab ban rej lett az Egye sült Ál la -
mok szá má ra, hogy föld raj zi lag je len tõs
mér ték ben ki tá rult a tér az ame ri ka i ak
elõtt a vi lág kü lön bö zõ pont ja in ke let -
ke zõ ha tal mi vá kuu mok ré vén. Wa -
shing ton úgy dön tött, hogy a szá má ra
geo po li ti ka i lag elõ nyös hely ze tet a le -
he tõ leg na gyobb mér ték ben ki hasz nál -
ja, és meg pró bál ja be töl te ni eze ket az
ûrö ket. Az ame ri kai be fo lyás globalizá-
lására irá nyu ló tö rek vé sek el lent mon -
dá so sak ab ban az ér te lem ben is, hogy
az „amerikanizáció” ma gá ban rejt he ti 
a Pax Americana bu ká sá nak csí rá it. Így
az zal jár hat együtt, hogy a „ré gi” he ge -
món szfé rá já ban fek võ ál la mok nak –
vagy más szó val szö vet sé ge se i nek –
már nem tud annyi elõnyt nyúj ta ni,
mint ko ráb ban, mert az erõ for rá sa it
sok kal na gyobb kör ben kell meg osz ta -

nia, s no ha nem be szél he tünk egy sze rû
„nul la össze gû já ték ról” eb ben az ösz-
sze füg gés ben, az min den kép pen igaz,
hogy az ame ri ka i ak ren del ke zé sé re ál ló
erõ for rás ok és az új kö te le zett sé gek
nem áll tak egye nes arány ban egy más -
sal, és sok eset ben át kel lett cso por to sí -
ta ni õket. 

Egy má sik po ten ci á lis ve szélyt je -
len tett a kö zös vi lág kép kon túr ja i nak
el mo só dá sa az Egye sült Ál la mok és 
a leg szo ro sabb szö vet sé ge sei kö zöt ti. 
A (fel té te le zett vagy va lós) kül sõ eg -
zisz ten ci á lis fe nye ge tés meg szû né sé vel
több kulcs fon tos sá gú ál lam ve ze tõ i nek
a sze mé ben le ér té ke lõ dött az ame ri kai
sok ol da lú biz ton sá gi vé dõ há ló sze re pe.
To váb bá az eu ró pai szö vet sé ge sek
önál ló so dó kül po li ti kai el kép ze lé sei 
és ka to nai ké pes sé ge ik hi á nya mi att
egyes ame ri kai ve ze tõk meg kér dõ je lez -
ték a NA TO ko hé zi ós alap ját je len tõ 
el ve ket, és ar ról kezd tek el be szél ni,
hogy a „misszió ha tá roz za meg a ko a lí -
ci ót” (Do nald Rumsfeld).3 Po li ti kai sí kon
Richard Perle vagy John Bol ton ha son -
ló né ze te ket fej tett ki az ENSZ-szel
kap cso lat ban, amit egy faj ta „de mok rá -
ci ák ko a lí ci ó já val” kí ván tak fel vál ta ni.
Ame ri kai szem pont ból néz ve ez az 
at lan ti szö vet ség ún. minimalista fel fo -
gá sát je len ti, még ál ta lá no sab ban, a
nem zet kö zi kap cso la to kat te kint ve el -
moz du lás le het a „veszt fá li ai”, „ön se -
gé lye zõ” biz ton ság po li ti ka fe lé. Egy ben
az Egye sült Ál la mok ról a hi deg há bo rú -
ban ki ala kult „imázs” vagy per cep ció is
vál to zott. A he ge mó nia fenn tar tá sá hoz,
töb bek közt, szük sé ges a szö vet sé ge sek
(„alá ve tet tek”) egyet ér tõ tá mo ga tá sa, 
és az, hogy a he ge món ha ta lom a sa ját
ma ga al kot ta rend szer sza bá lya i val
össz hang ban cse le ked jen, ke rül ve az
unilateralista meg ol dá so kat. Az ame ri -
kai ad mi niszt rá ci ók azon ban, ami kor
az ér de kük úgy kí ván ta, meg szeg ték
eze ket az írat lan sza bá lyo kat, akár a
Milosevics-rezsim el le ni, ENSZ-fel ha -
tal ma zás nél kü li fegy ve res fel lé pés nél,
akár pe dig az Irak el le ni há bo rú nál
2003-ban. Össze fog lal va: az ame ri kai
he ge mó nia föld raj zi ki ter jesz té se együtt
járt a he ge mó nia „fel vi ze zõ dé sé vel”, s76
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kér dé ses, hogy ez a mennyi sé gi nö ve -
ke dés mi at ti mi nõ sé gi rom lás hosszabb
tá von nem lesz-e hát rá nyos az Egye sült
Ál la mok szá má ra.

A hi deg há bo rú vé gé vel el sõ sor ban
a kül sõ biz ton ság po li ti kai kör nye zet
vál to zott meg az Egye sült Ál la mok 
szá má ra. Az 1990-es évek ele jé tõl a ko -
ráb bi ak hoz ké pest még fo ko zot tabb
mér ték ben aszim met ri kus poszt hi deg -
há bo rús ve szély for rá sok az Egye sült
Ál la mok au to ri tá sa alatt nem lé võ te rü -
le te ken je lent kez tek. Ezek ke ze lé sé ben
egy ún. kon cep tu á lis sza ka dék ke let ke -
zett az ame ri ka i ak és több NA TO-be li
szö vet sé ge sük kö zött; az utób bi ak egy -
re ki sebb je len tõ sé get tu laj do ní tot tak 
a ka to nai esz kö zök nek (sok eset ben
szük ség bõl), és úgy vél ték, hogy a poszt -
hi deg há bo rús nem zet kö zi kör nye zet -
ben je lent ke zõ ki hí vá so kat nem le het
ha gyo má nyos biz ton ság po li ti kai esz kö -
zök kel ke zel ni. A prob lé ma el sõ sor ban
a nem zet kö zi ter ro riz must és a tö meg -
pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé sé nek meg -
aka dá lyo zá sát érin ti – a négy éven ként
ki adott ame ri kai nem zet biz ton sá gi
stra té gi ák kö vet ke ze te sen eze ket, il let -
ve a szi ner gi á ju kat azo no sít ják a leg ve -
szé lye sebb ve szély for rás ként. 

Az eb ben a kér dés ben Wa shing ton -
nal egyet nem ér tõ szö vet sé ge sek ál lás -
pont ja sze rint az ame ri ka i ak túl sá go -
san sta ti ku san („hi deg há bo rús men ta li -
tás sal”) gon dol kod nak, ami kor elõ tér be
he lye zik a ka to nai vá lasz adást, vagy
leg alább is nem zár ják ki azt. Sze rin tük
ugyan is ezek a kér dé sek gaz da sá gi, tár -
sa dal mi, sõt val lá si és kul tu rá lis gyö ke -
rek re ve zet he tõk vissza, s azo kat ka to -
na i lag le he tet len ke zel ni. A Clin ton-ad -
mi niszt rá ció kez det ben haj lott is ar ra,
hogy a geo po li ti kát geoökonómiával
vált sa fel. Ám vég sõ so ron a he ge mó nia
ún. stra té gi ai hár mas sá gát (triádját)
pró bál ták mi nél tel je seb ben meg va ló sí -
ta ni. A „le be szé lés” (dissuasion) lé nye -
gé ben az el ret ten tés po li ti ka i lag kor rek -
tebb el ne ve zé se volt: az Egye sült Ál la -
mok a vi lág ka to nai ha tal má nak mi nél
na gyobb ré szét mo no po li zál ja. Ez a tö -
rek vés már ön ma gá ban unilateralista
volt, il let ve ket tõs mér cét ál lí tott, ameny-

nyi ben má so kat fegy ver zet csök ken tés -
re pró bált rá ven ni a wa shing to ni veze -
tés. A „biz to sí tás” (reassurance) azt az
ígé re tet hor doz ta, hogy ha nem pró bál -
ják az Egye sült Ál la mok glo bá lis he ge -
mó ni á ját ve szé lyez tet ni, ak kor Ame ri ka
cse ré be ga ran tál ja a biz ton sá got. Vé gül 
a tö meg pusz tí tó fegy ve rek el ter je dé sé -
nek meg aka dá lyo zá sa (non-proliferation)
ma gá ba fog lal ta a fen ti két elem lé nye -
gét: egy ol da lú ka to nai elõny az Egye sült
Ál la mok nak és biz ton sá gi ga ran ci ák
azok nak, akik ezt a hely ze tet el fo gad -
ják. Ez a stra té gi ai triád vég sõ so ron
egy pa ra dig ma vál tás le he tõ sé gét is ma -
gá ban hor doz ta: a hi deg há bo rús ún.
ko a lí ci ós he ge mó ni á tól az olyan egyé ni
(singular) he ge mó nia fe lé, ami a Brit
Bi ro dal mat jel le mez te a 19. szá zad
nagy ré szé ben.

A stra té gia meg ha tá ro zá sát meg ne -
he zí tet te a ha ta lom fragmentációja is 
a vi lág ban. A ha ta lom szó ró dá sát glo -
bá lis szin ten azon ban nem csu pán az
új ál lam ala ku la tok lét re jöt tét kö ve tõ
gya ko ri zûr za var idéz te elõ, ha nem a
globalizációnak ne ve zett je len ség is. 

A „nagy stra té gia” („grand strategy”),
amely egyik meg ha tá ro zá sa sze rint
alap ve tõ en egy or szág összes erõ for rá -
sa i nak moz gó sí tá sa az adott ál lam biz -
ton sá gá nak ga ran tá lá sá ra, egyes ele mei
ha gyo má nyos nak te kint he tõk: ezek kö -
zé tar to zik egy li be rá lis vi lág rend ki ala -
kí tá sa de mok ra ti kus in téz mé nyek kel és
pi ac gaz da ság gal, az or szág te rü le té nek
és la kos sá gá nak vé del me, va la mint az
Egye sült Ál la mok ra ve szé lyes nagy ha -
tal mak el len sú lyo zá sa. A hi deg há bo rú
utá ni idõ szak ban ez a „nagy stra té gia”
ki e gé szült, il let ve né mi leg mó do sult.
Ki e gé szült ab ban az ér te lem ben, hogy 
a „ha ra mia/ku dar cot val ló/ku dar cot val -
lott ál la mok” el len a fe nye ge té sek és ki -
hí vá sok egy ré szé nek meg elõ zé se cél já -
ból fel kel lett lép ni ük az egy mást vál tó
ad mi niszt rá ci ók nak, füg get le nül ide o ló -
gi ai in dít ta tá suk tól, s mó do sult ab ban
az ér te lem ben, hogy az or szág vé del me
a ko ráb bi ak nál is na gyobb fi gyel met 
ka pott 2011. szep tem ber 11-e után a po -
ten ci á lis fe nye ge té sek mennyi sé gi és
mi nõ sé gi nö ve ke dé se mi att. világablak
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Ge or ge H. W. Bush ame ri kai el nök
prag ma ti ku san kö ze lí tet te meg a hi deg -
há bo rú utá ni „új vi lág rend” kér dé sét.
Ki nem mon dott „ví zi ó já ban” a vi lág -
ban az erõ sza kot a tör vény ural má nak
kell fel vál ta nia a nem zet kö zi kap cso la -
tok ban, az amerikai–szovjet kap cso la -
to kat az együtt mû kö dés nek kell do mi -
nál nia, a Szov jet uni ót in teg rál ni kell 
a nem zet kö zi kö zös ség be, és a nem zet -
kö zi kap cso la tok ból szám ûz ni kell az
ide o ló gi át. A bushi vi lág kép ben jól fel is -
mer he tõk egy részt a wilsoni el kép ze lé -
sek, más részt a roose vel ti „prag ma ti kus
vagy re a lis ta ide a liz mus”, ilyen for mán
újabb kí sér le tet je len tett az ame ri kai
kül po li ti kai ha gyo má nyok ide a lis ta és
re a lis ta vo nu la ta i nak össze egyez te té sé -
re. A wilsoni el kép ze lést a ha tal mi po -
li ti ka tor pe dóz ta meg; a roose vel ti vi -
lág kép ku dar cát a nem zet kö zi kap cso -
la tok rész ben még min dig erõ po li ti kai,
rész ben ide o ló gi ai fel fo gá sa idéz te elõ.
Ge or ge H. W. Bush erõ sen haj lott a re a -
lis ta/prag ma ti kus meg kö ze lí tés fe lé;
ahogy a Brent Scowcrofttal együtt írt
em lék ira ta i ban (A World Transformed)
meg em lí ti: min dig meg pró bál ta gon do -
san el ke rül ni a kül föl di ve ze tõk kel va ló
érint ke zé se so rán az il le tõ or szág bel po -
li ti kai vi szo nya i nak tag la lá sát és az ame -
ri kai „ér té kek” uni ver zá lis érvényességét.4

Utód ja, Bill Clin ton ko rai kül po li ti -
kai stra té gi ai el kép ze lé se it egy tisz tán
wilsoniánus elv, a „de mok rá cia el ter -
jesz té se” kö ré épí tet te. Ez, töb bek közt,
a bushi prag ma tiz mus fel adá sát is je -
len tet te, és kon zer va tív re a lis ta kri ti ku -
sai is mét lõ dõ en a sze mé re ve tet ték hi -
va ta li ide jé nek el sõ négy évé ben, hogy
dokt ri ner mó don al kal maz za a de mok -
rá cia ter jesz tést, és olyan he lye ken
avat ko zik be akár fegy ve re sen is, ahol
az Egye sült Ál la mok nak sem mi lyen 
ér de ke sincs – pél dá ul Ha i tin és Szo -
má li á ban. Ezek a kri ti ku sok egy he ge -
mo ni kus és nem egy „új” vi lág rend ben
gon dol kod tak. A „hegemonisták” ere -
de te 1950-ig kö vet he tõ vissza, ami kor
lét re jött a Committee on Present Danger
(CPD) ne vû la za együtt mû kö dé si szer -
ve zet az ame ri kai nem zet biz ton sá gi kö -
zös ség „hé já i nak” rész vé te lé vel. A CPD

kö vet ke ze te sen kö ve tel te a vé del mi 
ki adá sok nö ve lé sét, a fegy ve res erõk
mo der ni zá lá sát, és éle sen tá mad ta a
détente-ot, mi vel az, tag jai vé le mé nye
sze rint, a Szov jet unió bi ro dal mi igé nye -
it is me ri el, és így Moszk vá nak ked vez.
Ge or ge H. W. Bush óva tos prag ma tiz -
mu sát egy részt ide o ló gi ai ala pon bí rál -
ták: túl sá go san re a lis tá nak tar tot ták, aki
nem kép vi se li kel lõ eréllyel az ame ri kai
ér té kek vi lág mé re tû el ter jesz té sé nek a
kül de té sét, más részt re a lis ta ala pon úgy
vél ték, hogy az el nök nem hasz nál ja ki 
a kí nál ko zó nagy sze rû al kal mat, az „egy -
pó lu sú pil la na tot” (Charles Krautham-
mer) ar ra, hogy vég képp az Egye sült
Ál la mok ké pé re for mál ja a vi lá got.
(Erõ sen kér dé ses, hogy egy ilyen „egy -
pó lu sú vi lág” egy ál ta lán lé te zett-e, az az
az Egye sült Ál la mok volt-e va la ha ab -
ban a ka to nai, po li ti kai, gaz da sá gi és
kul tu rá lis hely zet ben, hogy az egész 
vi lág „Ame ri ka” le gyen.) 

Bill Clin ton a a bel po li ti kát ál lí tot ta
az el nök vá lasz tás fó ku szá ba. Eb ben
egy részt se gít sé gé re volt a kül po li ti kai
kér dé sek sza bály sze rû nek mond ha tó
má sod la gos sze re pe az el nök vá lasz tá -
sok nál, más részt a fukuyamai „tör té ne -
lem vé ge” han gu lat az ame ri kai vá lasz -
tók kül po li ti ka iránt ér dek lõ dõ, amúgy
sem né pes tá bo rá nak egyik fe lé nél. 
A Clin ton-ad mi niszt rá ció az „It’s the
economy, stu pid” szlo gent kez det ben
meg kí sé rel te a kül kap cso lat ok ra is vo -
nat koz tat ni: a geo po li ti kát geoökonó-
miával pró bál ta fel vál ta ni. Az ad mi -
niszt rá ció éle sebb nyel vû bí rá lói pe dig
a Clinton–Gore-páros „glo bá lis blab lá -
ját” („globaloney”) em le get ték mint a
geostratégia pót lé kát a ko ra be li Wa -
shing ton ban. Az el nök és al el nö ke va -
ló ban glo bá lis ví zi ó val ren del ke zett,
amennyi ben egy egész vi lá got át fo gó 
li be rá lis gaz da sá gi rend szert igye kez -
tek ki épí te ni. Ab ból in dul tak ki, hogy 
a globalizációval az Egye sült Ál la mo -
kat a vi lág min den ré szén tör tén tek va -
la mi lyen mó don érin tik, így jobb olyan
struk tú rá kat ki épí te ni, ame lye ken ke -
resz tül Wa shing ton bi zo nyos mér té kû
be fo lyást és el len õr zést gya ko rol hat
ezek re a fo lya ma tok ra. Az ad mi niszt rá -



ció kül po li ti kai hit val lá sát a leg át fo -
góbb mó don Anthony Lake nem zet biz -
ton sá gi ta nács adó vá zol ta fel a Johns
Hopkins Egye te men 1993. szep tem ber
21-én el mon dott be szé dé ben. Lake a
(de mok rá cia) „ki ter jesz té sé nek” a stra -
té gi á ját az aláb bi ak sze rint kép zel te 
el: 1) a je len tõ sebb pi ac gaz da ság ra ala -
pu ló de mok rá ci ák erõ sí té se (be le ért ve
az Egye sült Ál la mo kat is); 2) új de mok -
rá ci ák és pi ac gaz da sá gok lét re ho zá sá -
nak és meg erõ sí té sé nek se gí té se; 3) a
de mok rá ci ák kal és pi a cok kal el len sé -
ges ál la mok ag resszi ó já nak meg fé ke zé -
se; és 4) egy hu ma ni tá ri us „na pi rend”
kö ve té se, töb bek közt úgy, hogy ahol
hu ma ni tá ri us vál ság van, ott de mok rá -
ci á val és pi ac gaz da ság gal le het a hely -
ze ten ja ví ta ni. A gaz da sá gi globalizmus
pri má tu sát po li ti kai sí kon egy faj ta neo-
wilsoniánus elv egé szí tet te ki. A Clin -
ton-ad mi niszt rá ció 1995 feb ru ár já ban
köz zé tett – és az Anthony Lake em lí tett
be szé dé ben sze rep lõ el vek re épí tõ –
nem zet biz ton sá gi stra té gi á já nak (Natio-
nal Security Strategy of Engagement
and Enlargement) egyik leg fon to sabb
ele me a de mok rá cia ter jesz té se volt
ame ri kai ve ze tés sel. Ez az idõn ként
kri ti kai fel hang gal em le ge tett ún. nem -
zet épí tés a Clin ton-ad mi niszt rá ció kül-
és biz ton ság po li ti ká já nak egyik leg vi ta -
tot tabb as pek tu sá vá vált. Az egyik visz-
sza té rõ bí rá lat az volt, hogy a de mok ra ta
kor mány zat nem „sú lyo zott” az ame ri -
kai ér de kek kö zött: a globalista szem lé -
let be be le fe led kez ve nem tett kü lönb -
sé get a hu ma ni tá ri us be avat ko zás és a
nem zet biz ton sá gi ér de kek kö zött. 

Bill Clin ton má so dik ad mi niszt rá -
ci ó ja alatt a kül- és biz ton ság po li ti kai
fó kusz szû kült bi zo nyos mér ték ben,
no ha a re a lis ták és neokonzervatívok
szá má ra nem elég gé. Az elõb bi ek vé le -
mé nye sze rint a de mok ra ta ad mi niszt -
rá ció még min dig „túl vál lal ta” ma gát,
és el kö vet te azt a re a lis ták sze mé ben
alap ve tõ hi bát, hogy az Egye sült Ál la -
mok cél ja it és le he tõ sé ge it nem hoz ta
meg fe le lõ mér ték ben össz hang ba. A re -
a lis ták (és neo re a lis ták) töb bek kö zött
éle sen bí rál ták a NA TO bõ ví té sé nek
po li ti ká ját, rész ben azért, mert fel fo gá -

suk sze rint a Clin ton-ad mi niszt rá ció 
a de mok rá cia ter jesz tés stra té gi á já nak
ré sze ként ke zel te az alap já ban vé ve ka -
to nai szö vet ség bõ ví té sét. Ugyan ak kor
az új eu ró pai ta gok fel vé te le a „biz ton -
ság zó ná já nak” ki ter jesz té sét is je len tet -
te, s mint ilyen klasszi kus re ál po li ti kai
lé pés volt. A re a lis ták azon ban szó vá
tet ték, hogy ez a bõ ví tés ka to na i lag és
po li ti ka i lag nem so kat je lent az Egye -
sült Ál la mok nak, mi köz ben szük ség te -
le nül antagonizálja az oro szo kat. A neo-
konzervatívok a re a lis ták kal szem ben
ép pen a Clin ton-ad mi niszt rá ció „visz-
sza fo gott sá gát” bí rál ták: úgy vél ték,
hogy Wa shing ton nak ki kel le ne hasz -
nál nia a szá má ra pá rat la nul ked ve zõ
nem zet kö zi hely ze tet, és erõ for rá sai
moz gó sí tá sá val a sa ját ké pé re kel le ne
for mál nia a vi lá got, ahe lyett hogy el sõ -
sor ban csak re a gál a nem zet kö zi élet ben
tör tént ese mé nyek re. Ahogy azon ban
ar ról már ko ráb ban szó volt, bár mi lyen
bá mu lat ra mél tó an na gyok vol tak az
ame ri kai erõ for rás ok, és bár mi lyen óri -
á si elõnnyel ren del ke zett is az Egye sült
Ál la mok ka to nai té ren a töb bi ek kel
szem ben, a 2000-es évek ele jén ki de -
rült, hogy még Af ga nisz tán és/vagy Irak
ame ri kai ér té kek sze rin ti át ala kí tá sa 
is meg ha lad ja a „hiperhatalom” vagy
„glo bá lis he ge món” le he tõ sé ge it, ké -
pes sé ge it és aka rat ere jét.

Irak kal kap cso lat ban már az 1991-es
Öböl-há bo rú ide jén is fel me rült, hogy
az Egye sült Ál la mok nak (vagy fi no mab -
ban fo gal maz va a „ko a lí ci ós erõk nek”)
nem kel le ne meg áll nia az iraki–kuvaiti
ha tá ron, ha nem a len dü le tet ki hasz nál -
va egé szen Bag da dig kel le ne elõ re tör -
ni ük a csa pa tok nak, és meg kel le ne
buk tat ni uk Szaddám Huszein dik ta tú -
rá ját. Ge or ge H. W. Bush és re a lis ta
szem lé le tû kül- és biz ton ság po li ti kai
ta nács adói azon ban nem kí ván tak (li -
be rá lis) nem zet épí té si ka lan dok ba bo -
csát koz ni, ezért egy részt erõ egyen sú lyi
meg gon do lás ból a „ket tõs fel tar tóz ta -
tás” mel lett dön töt tek (Irak és Irán egy -
mást egyen sú lyoz ta), más részt az „új
vi lág rend” hang súlyt he lye zett a multi-
lateralizmusra és a le gi ti mi tás ra is,
már pe dig a meg fe le lõ ENSZ BT-ha tá ro - világablak

79



zat ar ra jo go sí tot ta fel a nem zet kö zi erõ -
ket, hogy ál lít sák hely re az 1990. au gusz -
tus el se je elõt ti sta tus quót. Az 1990-es
évek ben Wa shing ton azu tán szank ci -
ók kal, re pü lé si zó nák ki je lö lé sé vel és
azok akár erõ szak kal tör té nõ tisz te let -
ben tar tá sá val igye ke zett „kor dá ban”
tar ta ni a kö zép ha tal mi ál mo kat dé del -
ge tõ Szaddám Huszeint, aki szá mos 
te kin tet ben el vesz tet te a kap cso la tot a
va ló ság gal, és egy re in kább az ame ri kai
„hé ják” ke zé re ját szott. Így elõ ször is 
le be csül te a Ku va it el le ni ak ci ó ja ál tal
ki vál tott re ak ci ó kat a nem zet kö zi kö -
zös ség ben. Más részt el kezd te ugyan 
a va ló ság ban meg sem mi sí te ni a tö meg -
pusz tí tó fegy ve re it, de a kül vi lá got
mind vé gig bi zony ta lan ság ban tar tot ta
a tö meg pusz tí tó fegy ve re ket il le tõ en,
hi szen kö zel -ke le ti am bí ci ó it rész ben
azok lé te zé se mi att ítél ték plauzibilis-
nak a tér ség ben és azon túl is. 

A 2001. ja nu ár 20-án hi va tal ba lé põ
Ge or ge W. Bush-ad mi niszt rá ció az el -
nök vá lasz tá si kam pány so rán még
vissza fo gott sá got hir de tett. Az el nök je -
lölt egyik leg bi zal ma sabb kül po li ti kai
ta nács adó ja és ké sõb bi nem zet biz ton -
sá gi ta nács adó ja, il let ve kül ügy mi nisz -
te re, Condoleezza Rice 2000 ta va szán a
Foreign Affairs ha sáb ja in bí rál ta a Clin -
ton-kor mány zat de mok rá cia ter jesz té si
és nem zet épí té si politikáját,5 el sõ sor -
ban azt, hogy mind ezt sok szor a fegy -
ve res erõk kel pró bál ja meg va ló sí ta ni,
míg Richard Haass, a Bush-ad mi niszt -
rá ció egyik szó vi võ je „à la car te multi-
lateralizmusként” jel le mez te az elõ zõ
kor mány zat kül po li ti ká ját. A Bush-ad -
mi niszt rá ció kez det ben va ló ban nagy
kö rül te kin tés sel moz gott a nem zet kö zi
po ron don. A 2001. szep tem ber 11-én 
a New York-i Vi lág ke res ke del mi Köz -
pont, va la mint a Pen ta gon el len el kö -
ve tett tá ma dá sok nyo mán száz nyolc -
van fo kos for du lat állt be a Bush-ad mi -
niszt rá ció kül- és biz ton ság po li ti ká já -
ban, ugyan ak kor meg kell je gyez ni, hogy
stra té gi ai szin ten a „9/11” nem volt vá -
lasz tó vo nal. A drá mai vál to zás hoz
min den kép pen meg kell ér te nünk az
ame ri kai kor mány za tot és köz vé le -
ményt ért óri á si sok kot is: az Egye sült

Ál la mok kon ti nen tá lis te rü le tét 1814
óta elõ ször most ér te tá ma dás, még hoz -
zá az ame ri kai gaz da sá gi élet egyik leg -
is mer tebb jel kép ének szá mí tó Vi lág ke -
res ke del mi Köz pont iker to rony há zát,
va la mint az ame ri kai ka to nai ha ta lom
szim bó lu mát, a Vé del mi Mi nisz té ri u -
mot. A szep tem ber 11-i tá ma dá sok után
a Kong resszus a fel fo ko zott köz han gu -
lat ban a tes tü let tör té ne té ben szin te pél -
dát lan gyor sa ság gal már ok tó ber 26-án
el fo gad ta az USA PATRIOT tör vényt
(Unit ing and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism Act),
amely – töb bek kö zött – a ko ráb bi nál
sok kal könnyeb bé tet te a szö vet sé gi ha -
tó sá gok nak az ál lam pol gár ok meg fi gye -
lé sét. Benjamin Frank lin bõ két száz 
év vel ko ráb ban még azt mond ta, hogy
ha vá lasz ta nia kel le ne a sza bad ság és a
biz ton ság kö zött, az elõb bit vá lasz ta ná;
2011-ben a köz vé le mény dön tõ több sé -
gé nek a he lyes lé sé vel ta lál ko zott az
USA PATRIOT Act. A kö vet ke zõ egy-
más fél év ben az tán meg fo gal ma zó dott
és a gya kor lat ban is meg va ló sult a Bush-
dokt rí ná nak el ne ve zett kül- és biz ton -
ság po li ti ka, no ha az ad mi niszt rá ció
csak a leg rit kább ese tek ben hasz nál ta
ezt a ki fe je zést. Az egyes ele me it vagy
a dokt rí ná nak tu laj do ní tott egyes ele -
me ket ma ga az el nök kü lön bö zõ idõ -
ben és he lye ken el mon dott be szé de i -
ben fej tet te ki: így az Unió hely ze té rõl
(State of the Union) mon dott 2002-es 
és 2003-as ér té ke lé sé ben, va la mint a
2002. jú ni us 1-jén az Egye sült Ál la mok
ka to nai aka dé mi á ján, a West Pointban
el mon dott be szé dé ben. 

Az el nök fun da men ta lis ta ke resz -
tény el ve i bõl, va la mint a vi lág ügye i -
ben szer zett (vagy in kább nem szer zett)
„jár tas sá gá ból” kö vet ke zõ en elõ ször
„ke resz tes had já ra tot” hir de tett a tá ma -
dá so kat el kö ve tõ szél sõ sé ges iszlamisták
el len, ami vel a kí vánt nem zet kö zi
össze fo gást rész ben alá ás ta. A ke resz -
tes had já rat em le ge té se rossz em lé ke -
ket éb resz tett a muszlimok kö ré ben,
füg get le nül at tól, hogy tá mo gat ták vagy
(a több sé gük) el ítél ték-e a ter ro ris ta tá -
ma dá so kat, va la mint – ál ta lá ban – a ter -80
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ro riz must mint „a po li ti ka foly ta tá sát
más esz kö zök kel”. Az ame ri kai el nök
gyor san kor ri gált, de a hi ba meg tör tént.
Ezt kö ve tõ en a glo bá lis há bo rú a ter ro -
riz mus el len (Global War on Ter ror,
GWOT) ki fe je zés nyert pol gár jo got a Fe -
hér Ház ban, amely csak ár nya la tok kal
volt sze ren csé sebb a ke resz tes had já -
rat nál. A Ge or ge Bush el sõ State of the
Union be szé dé ben em le ge tett „Go nosz
ten ge lye” pe dig az ame ri kai köz gon dol -
ko dás ban kez det tõl fog va vál to zó erõ vel
je len lé võ manicheus vi lág szem lé le tet
és re to ri kát idéz te az em be rek tu da tá ba,
is mé tel ten hang sú lyoz va az Egye sült
Ál la mok „egye di sé gét” és azt a „jo gát”,
hogy sza ba don meg ítél jen má so kat.
Igaz, a meg ne ve zett ál la mok – Irán, Irak
és Észak-Ko rea – sok szem pont ból rá -
szol gál tak a bí rá lat ra, de a kri ti ka fun da -
men ta lis ta val lá si kön tös be öl töz te té se
sok he lyütt vissza tet szést vál tott ki.

A Bush-dokt rí ná nak ne ve zett kül-
és biz ton ság po li ti ka fõbb ele me it az
aláb bi ak ban le het össze fog lal ni. Unila-
teralizmus, az az a nem zet kö zi kö zös -
ség tõl és akár a nem zet kö zi jog tól füg -
get len cse lek vés a szi go rú an ame ri kai
vélt vagy va lós ér de kek vé del mé ben. 
A Bush-ad mi niszt rá ció kül- és biz ton -
ság po li ti ká ját egy re erõ seb ben ura ló
neokonzervatívok már rég óta bi zal mat -
la nok vol tak a nem zet kö zi szer ve ze tek -
kel, kü lö nö sen az ENSZ-szel szem ben.
En nek a bi zal mat lan ság nak egyik oka
ide o ló gi ai jel le gû volt: a szer ve zet ben
nem csak de mok rá ci ák kép vi sel tet ték
ma gu kat, ha nem te kin tély ural mi rend -
sze rek és dik ta tú rák is. A neokonzerva-
tívok fel fo gá sa sze rint fe le lõs ség tel jes
és le gi tim dön té se ket ki zá ró lag le gi tim
ala po kon ál ló kor mány za tok hoz hat -
nak, le gi ti mi tást pe dig ki zá ró lag de -
mok ra ti kus úton, a nép tõl le het nyer ni.
Ahol az ural ko dó ha ta lom nem ilyen
mó don gya ko rol ja a ha tal mát, a dön té -
sei nem te kint he tõk le gi tim nek a nem -
zet kö zi élet ben sem. (Ez a fel fo gás kö -
zel állt a neo re a lis ták és a li be rá li sok
vi lág né zet éhez: az elõb bi ek már a bel -
po li ti kai té nye zõ ket is fi gye lem be vet -
ték, szem ben a re a lis ták „bi li árd el mé -
le té vel”, amely vi szont nem.) Más fe lõl

az unilateralizmusnak gya kor la ti hát te -
re is volt: a neokonzervatívok sze rint 
a meg vál to zott nem zet kö zi biz ton sá gi
kör nye zet ben a ré gi, ún. veszt fá li ai
rend re épí tett nem zet kö zi szer ve ze tek
nem tud nak min dig adek vát mó don re -
a gál ni. Ezért az Egye sült Ál la mok nak
adott eset ben egye dül kell a sa ját biz ton -
sá gá ról gon dos kod nia. Vé gül az unila-
teralizmusnak az Egye sült Ál la mok
szö vet sé ges rend sze re i re korrozív ha tá -
sa volt. A neokonzervatívok a NA TO égi -
sze alatt zaj ló ko szo vói had mû ve le tek bõl
egye bek kö zött azt a kö vet kez te tést von -
ták le, hogy nem le het „bi zott sá gok kal”
had mû ve le te ket foly tat ni. A de mok ra ta
ad mi niszt rá ci ók ban köz szol gá la ti sze re -
pet vál la ló Richard Holbrooke úgy jel le -
mez te az if jabb Bush ad mi niszt rá ci ó já -
nak kül po li ti ká ját, hogy „unilateralista,
ami kor tud, multilateralista, ami kor
nem”. Az ame ri kai unilateralizmusnak
ha di tech ni kai és ki kép zé si té ren rész -
ben meg volt a jo go sult sá ga: a vé del mi
ki adá sok te rén meg lé võ év ti ze des eu ró -
pai le ma ra dás még mar kán sab bá vált 
a hi deg há bo rú után, így meg fe le lõ part -
ne rek hi á nyá ban az unilateralizmus
rész ben kény sze rû vá lasz tás volt. A tech-
 no ló gi ai „sza ka dék hoz” já rult még a
szem lé let be li „sza ka dék” is: az eu ró pa -
i ak ve szély per cep ci ó ja és stra té gi ai pri -
o ri tá sai egy re gyak rab ban nem es tek
egy be az ame ri ka i a ké i val, és a stra té gi -
ai kü lönb sé gek mel lett a tak ti kák meg -
íté lé sé ben is el len té tek lép tek fel. 

A fen ti gon do lat me ne tet ki egé szí ti
a meg elõ zõ há bo rú vagy ak ció el ve. 
A Bush-ad mi niszt rá ció sze rint egy tö -
meg pusz tí tó fegy ver rel vég re haj tott tá -
ma dás ese tén a po ten ci á lis vesz te ség
már el fo gad ha tat lan len ne; más sza vak -
kal egy „Maginot-vonal”-mentalitás a 21.
szá zad ele jén még in kább idõ sze rût len
és hasz na ve he tet len, mint ami lyen a
má so dik vi lág há bo rú elõt ti Fran ci a or -
szág ban volt. Ugyan csak idõ sze rût len -
nek ítél ték meg a Bush-ad mi niszt rá ció
han ga dó stra té gái a hi deg há bo rú ban
vég sõ so ron si ke re sen al kal ma zott „fel -
tar tóz ta tá si” po li ti kát, amely egy ál lam
vagy tömb el len mû köd he tett, de a job -
bá ra nem ál la mi sze rep lõk bõl ál ló mo - világablak
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dern el len ség gel szem ben nem. Igaz, a
ter ro riz must el sõ sor ban nem ka to nai
ki hí vás nak te kin tõk vé le mé nye sze rint
a je len ség po li ti kai, tár sa dal mi és gaz -
da sá gi oka it kel le ne or vo sol ni; egyéb -
ként Ge or ge F. Kennan ere de ti „fel tar -
tóz ta tá si” po li ti ká ja sem a ka to nai esz -
kö zök re fek tet te a súlyt. A meg elõ zõ
csa pás vi szont ter mé sze te sen azt is je -
len ti, hogy az Egye sült Ál la mok nak 
a vi lág bár mely pont ján ké szen kell áll -
nia, hogy fegy ve res ere je ak ci ó ba len -
dül jön; a há bo rút „az el len ség hez kell
vin ni”. Ez vi szont az ál la mok szu ve re -
ni tá sán ala pu ló „veszt fá li ai ren det”
kér dõ je lez te meg. A ter ro ris ták több sé -
ge azon ban olyan ál la mok ból szer ve -
zett ak ci ó kat, ahol a köz pon ti ha ta lom
gyen ge sé ge mi att él het tek, vagy azért,
mert az adott or szág ve ze té se nyíl tan
vagy ti tok ban tá mo gat ta õket. Az elõb -
bi eset ben az ún. ku dar cot val lott vagy
val ló ál la mok ról, míg az utób bi ak ese -
té ben „ha ra mia ál la mok ról” volt szó (a
ki fe je zés még a Clin ton-ad mi niszt rá ció
ide jén szü le tett). A Bush-ad mi niszt rá -
ció mind két eset ben jo got for mált ar ra,
hogy az adott ál lam szu ve re ni tá sá nak
fi gyel men kí vül ha gyá sá val fel lép jen 
a ter ro ris ták el len. A fen ti két el vet
szer ve sen egé szí ti ki a har ma dik: a ka -
to nai erõ hasz ná la ta nem mint vég sõ
le he tõ ség, ha nem mint az egyik el sõ
szó ba jö he tõ meg ol dás. Az Egye sült Ál -
la mok a ha ta lom egyes ele me i nek (gaz -
da sá gi, po li ti kai, kul tu rá lis) szó ró dá sa
mi att re la tí ve vesz tett a po zí ci ó i ból,
bár még min dig a vi lág vi tán felül el sõ
szá mú ha tal ma volt, ha a „hiperhata-
lom” ki fe je zés né mi leg túl zott is. Ka to -
nai té ren azon ban az Egye sült Ál la mok
va ló di „hiperhatalom” volt, egye dül ál -
ló a ka te gó ri á já ban: sem tech no ló gi a i -
lag, sem erõ be ve té si és fenn tar tá si ké -
pes ség ben egyet len más ál lam sem fér -
kõz he tett a kö ze lé be. 2006-ban pél dá ul
az Egye sült Ál la mok vé del mi ki adá sai
528 mil li árd dol lárt tet tek ki, ami a vi -
lág összes or szá ga ál tal ilyen cél ra for -
dí tott összeg 46 szá za lé ka, mi köz ben
az utá na kö vet ke zõ két nagy ha ta lom
49,5, il let ve 34,7 mil li árd dol lárt köl -
tött vé del mi cé lok ra. Igaz, a lét szá mot

te kint ve az ame ri kai fegy ve res erõk is
ki seb bek let tek, mint a hi deg há bo rú -
ban vol tak, de a lét szám csök ke nést Wa -
shing ton a tech no ló gi ai for ra da lom mal
(Revolution in Military Affairs, RMA)
kom pen zál ta, amely biz to sí tot ta Ame -
ri ka szá má ra a do mi nan ci át a ka to nai
erõ min den ka te gó ri á já ban („full spec-
trum dominance”). Eb bõl kö vet ke zõ en
egy re in kább elõ tér be ke rült az egyes
prob lé mák erõ vel tör té nõ meg ol dá sa:
ahogy Madeleine K. Albright fo gal ma -
zott a ko szo vói vál ság kap csán: „Mi ért
van ilyen nagy sze rû had se re günk, Colin
[Powell], ha nem használhatjuk?”6 Az
ame ri kai had erõ a mo dern há bo rú kat
könnye dén nyer te: a tálibok és Szad-
dám Huszein rend sze re he tek alatt
össze om lott az ame ri kai high-tech had -
vi se lés nyo mán. A vi lág leg erõ sebb had-
se re ge azon ban már je len tõs anya gi és
em ber vesz te sé ge ket volt kény te len 
el köny vel ni ak kor, ami kor az el len ség
Af ga nisz tán ban és Irak ban meg pró bál ta
– meg le he tõs si ker rel – a le he tõ leg ala -
cso nyabb ra le vin ni az össze csa pá sok
tech no ló gi ai szint jét, ahol a ha gyo má -
nyos had vi se lés ben meg le võ ame ri kai
ha di fö lény már nem – vagy leg alább is
nem olyan mér ték ben – ér vé nye sült.
(En nek az aszim met ri kus had vi se lés -
nek a leg lát vá nyo sabb si ke re ma ga a
2001. szep tem ber 11-én vég re haj tott tá -
ma dás so ro zat volt.) Az ame ri kai har co -
ló fegy ve res erõk meg je le né se a tá gabb
Kö zel -Ke le ten egy ben sza kí tást je len tett
az zal az év ti ze des gya kor lat tal, hogy az
Egye sült Ál la mok meg pró bál ja „kí vül -
rõl” egyen sú lyoz ni a re gi o ná lis erõ ket
(„offshore balancing”). A ko ráb bi ame -
ri kai ka to nai kon tin gen sek bé ke fenn -
tar tó misszi ó kat lát tak el a tér ség ben,
mint pél dá ul Li ba non ban az 1950-es
évek vé gén és az 1980-as évek ele jén,
de nem vet tek részt har ci fel ada tok ban.
Az Öböl-há bo rú 1991-ben át me ne ti
sza kí tást je len tett ez zel a stra té gi á val,
de a szá raz föl di csa pa tok gyors ki vo ná -
sa hely re ál lí tot ta az ad dig foly ta tott
ame ri kai biz ton ság po li ti kát a ré gi ó ban. 

A ne gye dik elem – a Bush-ad mi -
niszt rá ció Bill Clin ton kül po li ti ká ját 
il le tõ ko rai bí rá la tá nak fé nyé ben meg -82
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le põ mó don – a nem zet épí tés volt. Az
Af ga nisz tán és az Irak el le ni há bo rúk
stra té gi ai jel le gét rész ben az az el kép -
ze lés szol gál tat ta, hogy a tá gabb Kö zel -
Ke le ten egy faj ta do mi nó ef fek tust kell
sín re ten nie az ame ri kai ad mi niszt rá ci ó -
nak. Az el gon do lás sze rint a két meg hó -
dí tott ál lam ban de mok ra ti kus át ala kí -
tást hajt vég re Wa shing ton, és a pél dá ju -
kat kö ve ti majd a tér ség töb bi ál la ma
is, Li ba non, Egyip tom és így to vább. 
A biz ta tó nak in dult „sza bad ság agen -
da” Af ga nisz tán ban azon ban ha mar
meg fe nek lett; no ha 2004-ben az af gá nok
elõ ször vet tek részt „de mok ra ti kus” vá -
lasz tá so kon, 2006-ra már kezd tek szét -
es ni a „szö vet sé ge sek” ál tal al ko tott ke -
re tek, és az utá na kö vet ke zõ évek ben 
a nem zet épí tés pro jekt je gya kor la ti lag
ku darc ba ful ladt. A Bush-ad mi niszt rá -
ció Kö zel -Ke let tel kap cso la tos po li ti ká -
ját az is mert stra té gi ai ma te ri á lis okok
mel lett (olaj, stra té gi ai fon tos sá gú ví zi
utak stb.) az ide o ló gi ai-val lá si meg fon -
to lá sok is rend kí vü li mér ték ben be fo -
lyá sol ták, s azt le het mon da ni, hogy
idõn ként az ér de ke ket hát tér be szo rí -
tot ták (és szo rít ják) az ér té kek, jól le het
az ame ri kai kül- és biz ton ság po li ti ká -
ban az ese tek dön tõ több sé gé ben en nek

a for dí tott ja jel lem zõ. Bi zo nyos szem -
pont ból ha son ló fo lya ma tot fi gyel he -
tünk meg Bill Clin ton és Ge or ge W.
Bush kül- és bel po li ti kai pá lya ké pé ben:
a de mok ra ta el nök mar kán san li be rá lis
prog ram mal ér ke zett a Fe hér Ház ba, és
„kö zép utas” po li ti kus ként tá vo zott on -
nan; a re pub li ká nus el nök pe dig mar -
kán san kon zer va tív prog ram mal kezd te
el el nö ki te vé keny sé gét, de el nök sé gé -
nek má so dik cik lu sá ban õ is „kö zép re
hú zó dott”; kül po li ti ka i lag ez mind ket -
tõ jük ese té ben egy prag ma ti kus, re a liz -
mus hoz kö ze lí tõ irány za tot je len tett.
Mind ez an nak hall ga tó la gos be is me ré -
se volt, hogy az Egye sült Ál la mok nem
ké pes vi lág mé re tek ben el fo gad tat ni a
sa ját ér ték rend szer ét, hi szen a Clin ton-
és a Bush-ad mi niszt rá ci ók ugyan er re 
a cél ra tö re ked tek, ha más esz kö zök kel
is. Az Obama-adminisztráció pe dig
már a kez de tek tõl fog va szkep ti ku san
vi szo nyult az Egye sült Ál la mok „kül -
de té ses” fo gan ta tá sú kül po li ti ká já hoz,
és tar tóz ko dott a mes si a nisz ti kus cé lok
ki tû zé sé tõl. Mind ez akár egy pa ra dig -
ma vál tás elõ je le is le het az ame ri kai
kül- és biz ton ság po li ti ká ban: el moz du -
lás az ön ér té ke lés ben a „ki vé te les ség -
tõl” a „normalitás” fe lé.

világablak
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A tu dat ta lan nak a mo dern fes tõi al -
ko tó fo lya mat ban ját szott sze re pe is me -
rõs és ér de kes kér dés, a tu dat ta lan ha -
tás mód já nak fel vá zo lá sa pe dig még 
an nál is iz gal ma sabb kér dé se ket vet fel.
Az aláb bi ak ban a szür re a liz mus kap -
csán kü lö nö sen Paul Klee mû vé sze té re,
mû ve i re és gon do la ta i ra hi vat koz va
pró bá lom e fo lya ma tot be mu tat ni, fõ -
ként a pszi cho a na lí zis és a fe no me no -
ló gia fe lõl kö ze lít ve hoz zá. Az al ko tó fo -
lya mat mû vé szi és tu da tos sza ka szát
kü lön vizs gá lom ugyan, azon ban ezek
egy más ra épül ve, össze fo nód va mû -
köd nek. Az al ko tó fo lya mat ket tõs sé ge
egy ben a mû al ko tás ket tõs sé gé nek le -
he tõ sé gét is fel ve ti, te hát vé le mé nyem
sze rint a tu dat ta lan rész al ko tá sa ként
elõ áll hat egy pre- vagy elõ ze tes mû,
amely re al ko tó ja ref lek tál. Majd a tu da -
tos sza kasz e ref le xi ós te vé keny sé ge 
so rán fel buk ka nó af fek tu sok olyan tu -
dat ta lan tar tal ma kat és kü szöb alat ti
ész le le te ket idéz het nek meg, ame lyek
vál toz ta tás ra kész te tik a mû vészt egé -
szen a vég le ges mû meg al ko tá sá ig.

A mû vé szi sza kasz sa já tos sá gá nak
te kint het jük az in tu i tív ref le xi ót, a tu -
dat ta lan, tudatelõttes és tu da tos ha tár
fel la zu lá sát, az el sõd le ges szim bó lu -
mok és fo lya ma tok sza bad fo lya mát,
míg a tu da tos sza kasz ban, amely vég sõ
so ron in kább egy egyez te tõ fá zis nak 
te kint he tõ, már in kább a fe no me no ló -
gi ai tu dat ta lan és a fan tá zia ját szik fõ -
sze re pet. A tu dat ta lan te hát – ki vált -
képp a szür re a lis ták ese té ben – el té rõ
in ten zi tás sal ugyan, de az al ko tó fo lya -
mat egé szé ben érez tet he ti ha tá sát,
amely nek egyik oka az al ko tó mû vész

kü lön le ges ész le lé sé ben ke re sen dõ.
Úgy vé lem, a sze mé lyes és a kol lek tív
tu dat ta lan tar tal mak fel buk ka ná sá nak
és a kü szöb alat ti ész le lés tu dat ba tö ré -
sé nek le he tõ sé ge, il let ve al ko tó fo lya -
mat ban be töl tött sze re pe az ih le tett és
a tu da tos szfé rá ban vál to zó le het. Azon -
ban mind két sza kasz ra ér vé nyes nek tû -
nik, hogy mind az al ko tó mû vész tu da ta,
mind a mû vé szi va ló ság olyan tar tal -
mak kal bõvül,1 ame lyek az elõ zõ pil la -
nat ban még nem vol tak ész re ve he tõk.

A fes té szet vo nat ko zá sá ban e tu dat -
ta lan tar tal mak, ész le le tek ki fe je zé sé -
nek szán dé ka a szür re a lis ták fe lé irá -
nyí tot ta a pszi cho ana li ti kus ér dek lõ dést,
aho gyan a szür re a lis ták fi gyel mét is
fel kel tet ték a pszi cho a na lí zis tu dat ta -
lant fel sza ba dí tó mód sze rei, ami nem
meg le põ, hi szen mû vé sze tük ben a tu -
dat ta lan tar tal mak, il let ve ezek meg je -
le né si szín te rei – a mû vé szi lá to más,
álom, fan tá zia – és a min den na pi va ló -
ság együtt ké pe zik a mû vé szi va ló ság
alap ját. „A szür re a lis tá nak nem az a
cél ja, hogy a va ló vi lág el len pár ja ként
kép ze let be li vi lá got te remt sen, ha nem
[…] hogy az em ber szá má ra el ér he tõ
ta pasz ta la ti vi lá got – az álom, a sza bad
asszo ci á ció, a tárgy-ki vá lasz tás és az
au to ma tiz mus meg is me ré si for rá sa i ra
tá masz kod va – min den le het sé ges ki -
ter je dé sé ben bir to ká ba vegye.”2

Jung sze rint a tu dat ta lan ma ni fesz -
tá ci ói mind az álom ban, mind a mû vé -
szet ben meg tud nak je len ni. Fre ud dal
el len tét ben amel lett ér vel, hogy a sze -
mé lyes tu dat ta lan tar tal mak mû vé szi
ki fe je zé sei, ame lyek már „meg mun kált
köl tõi ké pek”, ke vés bé al kal ma sak ar ra,84
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hogy a mû vé szet szá má ra for rás ként
szol gál ja nak. „A lá to má sos él mény
vissza ve ze té se egy sze mé lyes ta pasz ta -
lat ra an nak ere de ti sé gét von ja két ség -
be, pusz ta »pótlékká« vál toz tat ja. A lá -
to más tar tal ma így el vesz ti »õslátomás
jellegét«, egy sze rû en tü net té vá lik, a ká -
osz lel ki za var rá fajul.”3 Jung te hát a
sze mé lyes tu dat ta lan tar tal ma kat ve -
szé lye sebb, la bi li sabb ki in du ló pont nak
tar tot ta, en nek el le né re nem zár ta ki az
al ko tó mû vé szek le het sé ges for rá sa i nak
körébõl.4 Mint ír ja, a mû vész ben a mû -
vé szet szét árad, meg ra gad ja õt, és esz -
köz zé te szi, ami mi att „te le van konf -
lik tu sok kal, hi szen két ha ta lom har col
ben ne: egy fe lõl a min den na pi em ber
[…], más fe lõl pe dig a kí mé let len al ko tó
szen ve dély, mely oly kor a sze mé lyes
vá gya kat is a sár ba tiporja.”5 Lá to má sos
al ko tó, aki „nem nél kü löz he ti a za bo -
lát lan és el lent mon dá sos ki fe je zõ esz -
kö zö ket sem, ha meg akar ja je le ní te ni
lá to má sá nak kü lö nös paradoxonját.”6

A kol lek tív tu dat ta lan, va gyis „az el -
kép ze lé sek ve le szü le tett le he tõ sé ge”
az, amely kor lá tot szab a leg me ré szebb
fan tá zi á nak is.7

Úgy tû nik, az ideák8 már nem a köl -
tõk egye dü li ki vált sá ga, az ih le tett, itt
szür re a lis ta mû vé szek az ide ák demi-
urgoszaiként, most a mû vé szi va ló ság -
ban hoz zák lét re azok új for má it, hi -
szen „a szür re a lis ta mû nek he te ro gén
moz za na to kat kell össze hoz nia […],
hogy az egész va la mi kép pen láng ra
lobbanjon”.9 S mi ként lob ban hat láng -
ra? Klee sze rint pél dá ul a ter mé szet egy
le het sé ges vál to za tá nak meg al ko tá sá -
val és ki fe je zé sé vel: „a mû vész gyak ran
a ter mé sze ti meg je le né si for mák lát szó -
lag ön ké nyes »deformációjához« jut el.
Õt ugyan is in kább a for má ló erõk fog -
lal ko zat ják, mint a meg for mált vég -
ered mény. […] egy po ten ci á lis ter mé -
szet ké pét nyújt ják tehát.”10

A fen ti so rok ból már adó dik a szür -
re a lis ta mû vé szek al ko tó fo lya ma tá nak
vizs gá la ta. A szür re a liz mus mel lett azon -
ban meg kell em lí te ni a ku bis ták nak a
„va ló di lé nyeg” meg mu ta tá sá ra irá nyu -
ló tö rek vé sét is, ami szin tén nem áll
messze a jungi gondolatoktól.11 E két,

egy más tól csu pán lát szó lag oly kü lön -
bö zõ stí lus kép vi se lõi kö zött Paul Klee
mun kái érint ke zé si pont ként áll hat nak
elõt tünk. Kleenél a tu dat ta lan meg nyil -
vá nu lá sa in kább a fe no me no ló gi á hoz
fû zõ dõ asszo ci á ci ók hoz és af fek tu sok -
hoz kö tõ dik. A pszi cho ló gia ol da lá ról
az el sõd le ges és má sod la gos tar tal mak
és szimbolizáció fe lõl le het ne meg kö -
ze lí te ni Klee mód sze rét, aki cso dá lat tal
és vá gya koz va né zett kis fia „szû ret len”
ké pe i re is, ami ta lán a kol lek tív tu dat -
ta lan el éré sé nek szán dé ká ra is utal hat.
Azon ban õ ma ga kép te len volt ki kap -
csol ni ér tel me el len õr zé sét, az õs ké pek
szfé rá ja el ér he tet len nek bi zo nyult szá -
má ra: „Klee ar ra a kí sér let re vál lal ko zik,
hogy be jár ja for ma- és tár gyi tar tal ma it.
[…] sem a for ma tar tal ma kat a tár gyi ak -
nak, sem ez utób bi a kat az elõb bi ek nek
fel ál doz ni nem akarja”12 – s en nek meg -
van nak az meg ke rül he tet len korlátai.
Klee ilyen irá nyú mû vé szi szán dé ka 
te szi le he tõ vé, hogy a tu dat ta lan ki fe je -
zé sé hez ra gasz ko dó szür re a liz mus és 
a sa ját hit val lá sa sze rint „új re a li tást”, 
a „va ló di” ész lelt vi lá got meg te rem tõ és
áb rá zo ló ku biz mus fö lött íve lõ híd ként
te kint sek al ko tá sa i ra. Pél da ként hoz ha -
tó fel szür re a lisz ti kus mun kái kö zül az
Egy hí res rab ló fe je (1921) cí mû port ré -
ja vagy A hó elõtt (1929) cí mû al ko tá sa,
a ku biz mus fe lõl pe dig az Álom vá ros
(1921) és a Te li hold (1919) cí met vi se lõ
fest mé nyei. 

An nál is in kább tû nik sze ren csés
vá lasz tás nak Klee, mi vel õ ma ga is ír az
al ko tó fo lya mat nem tu da tos és tu da tos
sza ka szá nak bi zo nyos szin ten meg fe le -
lõ al ko tói te vé keny ség rõl, amely nek
együt tes ered mé nye a kész mû al ko tás.
Szá má ra a nem tu da tos rész – az az az
ész le lés leg ap ró lé ko sabb ki hasz ná lá sa
– ma ga a ká osz ból ki in du ló al ko tó fo -
lya mat, a tu da tos pe dig a for ma tar tal -
mak tel jes pa let tá já nak fel fe de zé sét 
kö ve tõ, il let ve ab ból ki in du ló tar tal mi
asszo ci á ci ók. E két sza kasz ból áll elõ 
a mû vé szi va ló ság, Klee élet vi lá ga, amely -
ben „meg kí sér li az »ugrást« a ká osz ból
a rend be, anél kül azon ban, hogy a ká -
oszt fel ad ni vagy a ren det tel jes ség gel
ra ci o na li zál ni kívánná”.13 S hogy fel vil - mû és világa
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lant sam Klee fe no me no ló gi á hoz kö ze -
lí tõ al ko tói mód sze rét, idéz zük fel
Merleau-Ponty so ra it: „Az ész le lés ben
a dol gok foly to nos ki ala ku lás ban és fel -
bom lás ban ide-oda csúsz kál nak, in nen
az ige nen és a nemen.”14

Az al ko tó fo lya ma tot el in dí tó moz-
zanat15 ha tá sá ra a fes tõ mû vész elõtt
meg je len het egy faj ta bel sõ kép, ere de ti
lá to más, amely min tá ul szol gál szá má -
ra, de nem rep ro duk ci ó já ra vár. Mi vel
ez egy a kész mû vet meg elõ zõ ki fe je zõ -
dés – gon dol junk Dalíra, aki ál má ból
fel ri ad va azon nal ecset után nyúlt, ne -
hogy el ve szít se álom ké pe it –, ne vez het -
jük pre- vagy elõ ze tes mû nek, amely ter -
mé sze te sze rint az ih le tet ki vál tó, akár
tu dat ta lan ész le lés esszen ci á já nak is
te kint he tõ, azon ban nem je lent pre kon -
cep ci ót a mû vész szá má ra: „Az em ber -
nek ele in te min dig szük sé ge van va la -
mi re. Azu tán már el le het tá vo lí ta ni a
va ló ság ma rad vá nya it. […] akár ho gyan
le gyen is: a tárgy ide á já nak nyo ma el tö -
rül he tet le nül meg ma rad. In nen in dul
el mun ká já ban a mû vész; ide á i tól iz ga -
tot tan és ér zel me i tõl felzaklatva.”16

A mû vé szi és az al ko tói sza kasz
egy mást ki egé szí tõ mû kö dé sé bõl adó -
dó an a mû vé szi és az al ko tói tu dat rész
va ló sá ga az al ko tó fo lya ma ton be lül az
egye sí tõ, a két sza kaszt egy más ba fo nó
ré sze i ben ke rül het össze han go lás ra,
ahol az al ko tói én – mint el sõ szá mú
be fo ga dó – fan tá zi á ja kí sé ri el az elõ ze -
tes mû vet a kész mû ig. Te hát a mû vé szi
én mé di um ként je len het meg a kol lek -
tív vagy sze mé lyes tu dat ta lan és a tu -
dat kö zött, amely szá má ra az al ko tó fo -
lya mat ih le tett sza ka sza nyújt hat meg -
fe le lõ te ret. Az al ko tói vagy egye sí tõ
sza kasz ban – ahol a nem tu da tos mû -
vé szi tu dat rész (én) és a tu da tos al ko tói
tu dat rész össz hang ba ke rül – a tudat-
elõttesbe ke rült em lé kek egy af fek tus
mi att a tu dat kü szö böt el érõ passzív
asszo ci á ci ók ként je len het nek meg,
vagy retroaktív éb resz tést vált hat nak
ki. „A retroaktivitás olyan vissza fe lé
irá nyu ló moz gás, amely a múlt ba
vissza nyúl va kelt élet re már le csen gett
és ész re nem vett ér zé ki tar tal ma kat
vagy fo gal mi össze füg gé se ket. […] a

múl tat a je len ben ké pe zi, mi köz ben
még is el múlt ként fog ja fel […] oly mó -
don, […] hogy ez a most kép zõ dõ múlt
ma ga is hat az õt lét re ho zó jelenre.”17

Ha son ló gon do la tot ve tett pa pír ra
Vigotszkij: „a mû al ko tás a tu da tos af -
fek tu sok kal együtt tu dat ta la no kat is ki -
vált, ame lyek sok kal in ten zí veb bek, és
[…] gyak ran el len té tes elõjelûek.”18

A tu dat ta lan meg je le né sé nek két fé -
le mód já ról kell te hát be szél nünk, ha
az al ko tó fo lya mat egé szé re kon cent rá -
lunk; egy fe lõl a pszi cho ló gi ai, más fe lõl
a fe no me no ló gi ai ol dalt szük sé ges vizs -
gál ni. Klee mû vé sze té ben az utób bi,
míg a „ti pi kus” szür re a lis ták nál az
elõb bi tu dat ta lan be fo lyás le het hang -
sú lyo sab ban je len, ami nem je len ti a
má sik hi á nyát, hi szen: „Az al ko tó fo lya -
mat ban va la mi fé le fel fe lé irá nyu ló
áram lás tá mad a szel lem is me ret len 
és ter mé keny mély ré te ge i bõl, a be gya -
kor lott te vé keny sé gek irá nyí tá sa pe dig
le fe lé szivárog.”19 Ar ra a kö vet kez te tés re
jut ha tunk te hát, hogy az al ko tó te vé -
keny ség egyik sa já tos sá ga az ad dig lát -
ha tat lan, pe ri fé ri á ra szo rult, új ho ri zon -
tot igény lõ, il let ve tu dat ta lan tar tal mak
fel buk ka ná sa, elõ tû né se. E tar tal mak el -
éré sé hez a fan tá zia mel lett a pszi cho ló -
gia és a fe no me no ló gia kö zös fo gal ma,
a kü szöb alat ti ész le lés le het a kulcs,
amely az ész le lés mé lyebb szint jén mû -
kö dõ „tu dat ta lan vi zu á lis ész le lés, mely
nem hagy ja ész re vét len az el hitt nek hitt
ké pet”. Ez a mû vé szek tu dat ta lan rá ér zé -
se, ahol „dif fe ren ci á lat lan sá gá nál fog va
az ala csony szint re le süllye dõ lá tás
szé le sebb moz gás tér rel rendelkezik”,20

mely nek kö vet kez té ben – Konrad Fied-
ler sza va i val – „meg ha tá ro zat lan kör vo -
na lak ban kép zõd mé nyek vál nak el egy -
más tól, hogy majd a kö vet ke zõ pil la -
nat ban vissza buk ja nak a sötétségbe”.21

Más szó val tu dat ta lan tar tal mak
buk kan hat nak elõ, a passzí van ész lelt
rész let új ér tel met ad hat az ad di gi ak -
nak. A mû vész ki vált sá ga, hogy ké pes
meg mu tat ni, lát ha tó él ménnyé ten ni 
a lát ha tat lant a „kü szöb alatti”22 vagy
prereflektív ész le lés se gít sé gé vel, amely
egy be cseng Klee so kat idé zett mon da -
tá val: „A mû vé szet nem a lát ha tót ad ja86
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vissza, ha nem lát ha tó vá tesz.”23 A szür -
re a lis ták ter mé sze te sen osz tot ták a lát -
ha tat lan ki fe je zé sé nek gon do la tát, még
a szür re a lis ta ke mény mag mód sze-
 re i tõl el ha tá ro ló dó René Magritte is:
„Min den egyes do log, amit lá tunk, va -
la mi mást rej te get; és na gyon sze ret -
nénk lát ni, mit rej tett el a lát ha tó
elõlünk…”24 A fe no me no ló gia ol da lá ról
is mét Merleau-Pontyra hi vat ko zom, aki
szin tén a dol gok kö zött, mö gött meg bú -
vó, lát ha tó vá vá lás ra vá ró ér tel met fel -
té te le zett. A mû vész e lát ha tat lan tar ta -
lom ki fe je zé sé re tö rek szik; a kész mû
„va ló já ban a ki fe je zés re tett erõ fe szí té sek
so ro za tá nak le üle pe dett eredménye”.25

Avagy – husserli ter mi nus sal – a transz-
 cen den tá lis re duk ció és ref le xió ered -
mé nye ként elõ ál ló mû al ko tás. Az al ko -
tó fo lya mat so rán fel tû nõ noémák
asszo ci a tí van kap cso lód hat nak össze
az al ko tó mû vész vi lá gá ban, amely ele -
me ket el sõ ként a mû vé szi én in tu í ci ó ja
fûz egy be az elõ ze tes mû szá má ra,
majd az al ko tói én már a ref le xió so rán
az af fek tu sok ál tal a tu dat ba tö rõ tu dat -
ta lan em lék ként ész le li õket. A mû vé -
szi és az al ko tói én kö zött te hát ál lan dó
kap cso lat áll fönn. Az al ko tó fo lya mat
két sza ka szát egye sí tõ ré szé nél az al ko -
tói én és a mû vé szi én hely ze te és sze -
re pe hang sú lya i ban meg vál to zik, de 
a mû vé szi én vagy tu dat rész to vább ra 
is ha tás sal van az al ko tó fo lya mat ra. Tu -
laj don kép pen az egye sí tõ sza kasz az 
al ko tó fo lya mat egé sze alatt ját szó dó
tudattalan-tudatelõttes-tudat kö zöt ti
oda-vissza moz gás le csa pó dá sa, amely -
ben a kész mû ki kris tá lyo so dik. A fo lya -
mat ban min de nek elõtt a mû vé szi én 
al ko tá sa, az elõ ze tes mû je len ti a leg na -
gyobb se gít sé get az al ko tó én szá má ra,
amely most már mû ként áll elõt te mint
az ih le tett mû vé szi al ko tó te vé keny ség
szim bó lu ma, ami ki fej tés re vár.

Az al ko tó fo lya mat egé sze te hát
nem csu pán az ösz tön ál tal ve ze tett tu -
dat ta lan fo lya mat. Igaz, Jung sze rint az
„elõbb tel je sen tu dat ta la nul fejlõdik”,26

így tu laj don kép pen az én ha tá ra i nak
fel ol dó dá sá ról beszélhetünk,27 ame lyet
Ernst Kris az al ko tó mû vé szek nek tu laj -
do ní tott kont rol lált reg resszi ó já val, va -

la mint ezt az el mé le tet to vább gör dí tõ
Ar nold Ehrenzweig gon do la tá val kö -
vet he tünk nyo mon. Kris meg fo gal ma -
zá sa sze rint az al ko tó fo lya mat so rán 
az „én szol gá la tá ban ál ló regresszió”28

ál tal az el sõd le ges fo lya ma tok át me ne -
ti leg fe lül ke re ked nek, va gyis Kris olyan
ké pes ség gel ru ház za fel az al ko tó mû -
vészt, amely le he tõ vé te szi szá má ra 
az anya gi vi lág és az ösz tön vi lág (tu -
dat ta lan) tar tal mai kö zöt ti sza bá lyo zott
át já rást. Ehrenzweig az el sõd le ges fo -
lya ma to kat a mû vé szi al ko tó te vé keny -
ség esz kö ze i nek te kin ti, amely a mû -
vész irá nyí tá sá val új sze rû for má kat
hoz hat lét re, az az je len té sek és asszo ci -
á ci ók sza bad áram lá sát te szi le he tõ vé.
„A mû al ko tás struk tú rá já ban min den
jel sze rint olyan bo nyo lult kap cso la tok
van nak, ame lye ket nem le het fel fog ni 
a köz na pi jó zan ész sza bá lyai sze rint
al ko tott szi lárd és ta ka ros ké pek so rá -
val. Egy más sal össze egyez tet he tet len
kör vo na lak és fel szí ni je len sé gek ke -
resz tül-ka sul át jár ják egy mást, mi köz -
ben ugyan azon idõ ben és ugyan azon
he lyen pró bál nak össze ta lál koz ni. […]
a bel sõ tér és a kül sõ tér va la mi olyan
sa já tos egésszé ol vad össze, ami egy -
szer re bel sõ is meg kül sõ is.”29

Ezen a pon ton meg kell em lí te nem
az elõ ze tes mû egy újabb ér tel me zé sét,
ami épp eb bõl a foly to nos kap cso lat ból
kö vet ke zik. Ne ve ze te sen hogy az elõ ze -
tes mû nem ki zá ró lag az ere de ti be nyo -
más leg köz vet le nebb ké pi ki fe je zé se -
ként ér ten dõ, ha nem a mû al ko tás nak
az al ko tó fo lya mat bi zo nyos pont ján
elõ ál ló ál la po tát is je löl he ti, amely kap -
cso ló dá si pont ként szol gál hat a pszi -
cho ló gi ai tu dat ta lan és a tu da tos kö zött.
Vé le mé nyem sze rint a szür re a lis ták ra 
a két ér tel me zés ket tõs sé ge le het ér vé -
nyes, ha bár ese tük ben még ne he zebb
fel adat kü lön vá lasz ta ni az al ko tó fo lya -
mat két sza ka szát, még is úgy gon do -
lom, hogy a szür re a lis ták sem men te -
sül nek a ref le xió és a for ma adás tu da -
tos sá ga alól, ahogy ezt Klee is le ír ta.
Mû vé szi mód sze re, a for ma és tar ta lom
ál lan dó moz gás ban tar tá sa tá maszt ja
alá a tu dat ta lan és a tu da tos al ko tá si 
fo lya mat ket tõs mû kö dé sét. „A leg fel - mû és világa
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sõbb kör ben a sok ér tel mû ség mö gött
egy vég sõ ti tok rej lik, és az in tel lek tus
nyo mo rú sá go san ki lob ban. Le het ugyan
ér te lem mel szól ni ar ról a ha tás ról és
üdv rõl, amit ez ki vált, még hoz zá úgy,
hogy a kép ze let ösz tön rej tet te vonz -
erõ tõl szárny ra kap va oly ál la po tok kal
ke cseg tet, ame lyek va la hogy bá to rí tób -
bak és ser ken tõb bek, mint a jól is mert
föl di ek vagy tu dot tan túl vi lá gi ak. […]
A mû vé szet ön tu dat lan já té kot ûz a
vég sõ dol gok kal, és még is el éri õket!”30

A szim bó lu mok szá mos Klee-festmény
sze rep lõi, de vé le mé nyem sze rint a leg -
szem be tû nõb ben az an gyal és a hal áb -
rá zo lá sá nak, ki fe je zé sé nek szim bo li kus
je len té sé ben nyil vá nul nak meg. Ezek -
ben a ké pek ben a tar tal mi asszo ci á ci ó kat
szem lél te tõ for mai asszo ci á ci ók nagy -
sze rû en tük rö zik azt a fel te vé se met, mi -
sze rint Klee sa já tos stí lus öt vö ze té nek
kö szön he tõ en mû vei le he tõ sé get ad nak
a tu dat ta lan tar tal mak al ko tó fo lya mat -
ban ját szott sze re pé nek vizs gá la tá hoz.
„A dol gok ki tá gult és meg sok szo ro zó -
dott ér te lem ben mu tat koz nak, lát szó -
lag el lent mond va a teg na pi ra ci o ná lis
ta pasz ta lat nak” – ír ja Klee ugyan ott.

Amint lát tuk, a tu dat ta lan tar tal -
mak mû vé szi meg je le ní té sé ben az
álom és a fan tá zia játssza a fõ sze re pet.
A fan tá zia fo gal ma ve zet het át min ket
az al ko tó fo lya mat fe no me no ló gi ai fel vá -
zo lá sá hoz, amely hez Edmund Husserl
és Eugen Fink gon do la ta it idé zem fel.
A fan tá zia vagy éber álom ál la po tá ban
al ko tó mû vész – Husserl fo gal mát hasz -
nál va – sem le ges ál la pot ban van. A fan -
tá zi á lás so rán „azt ta lá lom ma gam elõtt,
és azt írom le, ami vel ek kor »rendel-
kezem«, a fan tá zia tör té né se ket, ame -
lyek egy ál ta lán sem le ge sek, és pe dig
min dent a mint ha móduszában”31 – ír ja
Husserl. Azon ban az ed di gi gon do lat -
me net bõl kö vet ke zik, hogy az al ko tó fo -
lya mat ket tõs ter mé sze te az al ko tó -
mun ka egyik alap ját je len tõ fan tá zi át is
érin ti. Egy fe lõl a mû vé szi én sza bad sá -
gát és csa pon gó fan tá zi á ját (el sõd le ges
fo lya ma tok), más fe lõl a tu da tos, kon -
ven ci o ná lis ész le lést is szem elõtt tar tó
éber ál mot fel té te lez het jük. 

Finknél ta lál hat juk meg a mû vé szi
sza kasz ra jel lem zõ fan tá zia mû kö dés le -
írá sát, amely ben az úgy ne ve zett „tisz ta
fan tá zi ák […] a le he tõ sé gek nyílt já ték -
te ré ben sza ba don csa pon ga nak. Eze ket
nem kö tik meg ha tá ro zott mo ti vá ci ó ik
[…], ha nem csu pán az ál ta lá ban vett
szemléletiség a pri o ri tör vé nyei kö tik
õket. […] jel lem zõ sa ját ja egy faj ta múlt-
és jövõhorizontalitás, ame lyek azon ban
min dig tel je sen meghatározhatatlanok.”32

A pszi cho ló gia fe lõl néz ve a tisz ta fan -
tá zia a tu dat ta lan tar tal mak szim bó lu -
ma i ra épü lõ fan tá zi á val ál lít ha tó pár hu -
zam ba, míg a „va ló di” fan tá zia in kább az
al ko tói asszo ci a tív vagy passzív szin té -
zi sek hez és az af fek tus el mé let hez kö -
ze lít. Te hát az elõ ze tes mû al ko tá sa 
so rán az al ko tói én nek tu laj do nít ha tó
sem le ges be ál lí tó dás má sik „mo ti vá ci ó -
jú” fan tá zi á ja lép szín re, amit már nem
a vé let len sze rû en egy más hoz tár sí tott
je len té sek, be nyo má sok, „öt le tek” jel le -
mez nek, ha nem mint „min den faj ta po -
zí ci ó tól va ló szán dé kos tar tóz ko dás”
lép fel. Va gyis – Husserl meg fo gal ma zá -
sát át emel ve – az al ko tói én fan tá zi á ja
„olyan szel le mi te vé keny ség […],
amely jel le gét te kint ve ér dek nél kü li
[…], a já ték bi ro dal ma” – ami „a te ma -
ti kus »éber« tu dat ban is passzí van
lefoly-hat”.33 Vé le mé nyem sze rint ez 
a le írás al kal maz ha tó le het az al ko tói
én fan tá zi á já nak mû kö dé sé re, amely-
lyel kap cso lat ban az asszo ci á ci ók
meg je le né sé nek má so dik le írá sa lesz
ér vé nyes. A fan tá zia itt az elõ ze tes
mû re va ló ref le xió ha tá sá ra lép mû kö -
dés be az éber tu dat passzív te vé keny -
sé ge ként, és en nek so rán vá rat lan
affekciók ér he tik az al ko tói ént, ame -
lyek nem tu da tos szin té zist ered mé -
nyez het nek. Te hát a kü szöb alat ti ész -
le lé sek – ame lyek itt a mû vé szi tu dat -
rész ész le lé se i nek fe lel tet he tõk meg –
tu da tos sá vál hat nak, és lát ha tat la nul
be ol vad nak, ez zel se gít ve az al ko tói én
mun ká ját, amely ben így „az el sõd le ges
és a má sod la gos fo lya mat kö zöt ti ha tá -
rokegybemosódnak”.34

Ez az egy be mo só dás érez he tõ Klee
mû vé sze té ben, ami vel ki emel ke dett
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kor tár sai kö zül. Klee azo kat a for má -
kat, il let ve a for mák mö gött meg bú-
 jó je len té se ket mu tat ja meg, ame lyek 
a „köz ti-vi lág ban” ta lál ha tók. Az ún.
köz ti-vi lág „az ér zé ke ink szá má ra kül -
sõ leg meg je le nõ vi lá gok kö zött” lé te -
zik, de „bel sõ leg úgy ma gam ba fo gad -
ha tom, hogy kül sõ leg is ké pes va gyok
ki ve tí te ni megfelelõit”35 – ír ja. Ha bár
Klee nem tu dott túl jut ni ezen a vi lá -
gon, cso dá lat tal adó zott Kandinszkij
mel lett Franz Marcnak, aki ké pes volt
meg lát ni „az õs ké pek vi lá gá nak vissz-
fényét”.36 S ha bár Klee szá má ra a fan -
tá zia má sod la gos és ve szé lyes do log
volt, hi szen a for mai le he tõ sé gek ki ak -
ná zá sa volt az el sõd le ges cél ja, tisz tá -
ban volt egy kí vül rõl ér ke zõ ha tás mû -
kö dé sé vel. Így ír er rõl: „Az Én is sze re -
pet ját szik még, nem csak az õs kép sze -
rû; tük rö zõ dik és ke resz tül megy dis -
tan ci á kon. Az ak tív Én, mely vo nat ko -
zás ba ke rül az õs kép pel, be avat ko zik 
a do log ba, eset leg olyan kö rül mé nyek
kö zött, ame lye ket az Én más hon nan
fo gad be.”37

Az al ko tói én szá má ra az elõ ze tes mû
mint szim bó lum ad hat ki in du lá si ala pot
a vég le ges, el ké szült kép hez, re-pre zen -
tá ci ó hoz. Az al ko tói ref le xió so rán ezek
a passzív ré teg ben lé võ tar tal mak ak ti vi -
zá lód nak, s az al ko tói fan tá zia se gít sé gé -
vel be épül nek az al ko tá si fo lya mat ba.
Vé le mé nyem sze rint az elõ ze tes mû to -
vább al ko tá sa szem pont já ból az ér tel me -
zés mint „a meg ér tés ben ki ve tí tett (fel vá -
zolt) le he tõ sé gek kidolgozása”38 össze kö tõ
szál ként je len het meg az al ko tó fo lya mat
két sza ka sza kö zött. A mû vé szi sza kasz
ese té ben fel té te le zett szim bo li kus elõ ze -
tes mû meg fej tés re vár, azon ban „a
szim bó lum kö tõ dé se az in terp re tá ci ó -
hoz nem kül sõ ség, nem hoz zá csa tolt va -
la mi, nem hol mi öt let. […] nem blok kol -
ja le a meg ér tést, sok kal in kább pro vo -
kál ja: va la mit fel kell tár ni, meg kell ér -
te ni a szimbólum-ban.”39 A rej tett je len -
tés fel ku ta tá sa az al ko tói én egyik fel -
ada ta a kész mû fe lé ve ze tõ úton, ame -
lyen Klee is ha ladt: „Ta lán egy szer re ke -
let ke zik egy kép? Nem, da rab ról da rab -
ra épül fel, akár csak egy ház.”40

mû és világa
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A szov jet min tá ra 1950-tõl kezd ve
élet be lép te tett új köz igaz ga tá si re form
kö vet kez mé nye ként lét re jött Nagy bá -
nya tar to mány te rü le ti leg a volt tör té -
nel mi Máramaros vár me gyé nek a Ti szá -
tól dél re fek võ ré szét, az 1920 óta lé te -
zett egész ro má ni ai Szatmár me gyét, 
a volt Szil ágy me gyé bõl Tasnád és Szi-
lágycseh kör nyé két, va la mint az egy ko ri
Szolnok-Doboka me gyé nek Ma gyar-
 lá pos köz pont tal ki sza kí tott Lá pos vi dé -
két ölel te fel. A tar to mány – észak-
ke let tõl nyu gat és dél nyu gat nak ha lad -
va – a visói, máramarosszigeti, láposi,
nagysomkúti, avasi, szat má ri, nagy ká -
ro lyi, szilágycsehi és tasnádi ra jo nok ra
osz lott, s ezek hez két tar to má nyi alá -
ren delt sé gû vá ros, Nagy bá nya és Szat -
már né me ti csat la ko zott. A tar to mány
ne vét még 1960 elõtt Máramaros tar to -
mány név re cse rél ték, de a fen nebb jel -
zett szer ve zé si for ma 1968 feb ru ár já ig
meg ma radt.

La kos sá gá nak nem ze ti sé gi meg osz -
lá sa rop pant szí nes volt: a tör té nel mi
Máramaros, a Lá pos vi dé ke, a bük ki
(Codru) domb vi dék és az Avas te rü le -
tén fõ ként ro má nok, a Ma gya ror szág gal
ha tá ros vi dé ken a ma gya rok vol tak
több ség ben. Sok ma gyar élt még Szi-
lágycseh és Tasnád vi dé kén, de szór -
vány ban a töb bi ra jon te rü le tén is je len
vol tak. Raj tuk kí vül, fõ ként a vá ro sok -
ban, ek kor még je len tõs szá mú zsi dó -
ság, Felsõvisó kör nyé kén ru szi nok és 
a né met ség hez tar to zó cip sze rek él tek.
A Nagy ká roly kör nyé ki svá bok ról is
meg kell em lé kez ni, de több sé gük ek -

kor már egy ko ri né met anya nyelv ét a
ma gyar ral cse rél te fel.

Az 1956-os ma gyar or szá gi ese mé -
nyek it te ni ha tá sá nak meg ér té sé hez
eze ket a vi szo nyo kat fel tét le nül fi gye -
lem be kell ven nünk. Min de nek elõtt
azért, mert a ma gya rok és a ma gya rul
tu dók fõ ként a bu da pes ti rá di ót hall -
gat va köz vet le nül is ér te sül het tek az ese -
mé nyek rõl. A több ség azon ban a Bu ka -
rest irá nyí tot ta ro mán nyel vû rá di ó ra
és írott saj tó ra volt utal va, vagy ha egy -
ál ta lán rádióközelbe ke rült, és az ál lan -
dó za va rá so kat ki tud ta szûr ni, ak kor a
Sza bad Eu ró pát, il let ve Ame ri ka Hang -
ját hall gat hat ta. Per sze ha volt mer sze!
Mert ezek hall ga tá sát az ál la mi szer vek
til tot ták. Nyil ván va ló, hogy ilyen kö -
rül mé nyek kö zött a ma gya rok nak és 
a ma gya rul tu dók nak a több ség hez vi -
szo nyít va in for má ció szer zé si elõ nyük
volt. Rá dió azon ban 1956-ban, fõ ként 
a fal va kon, még ke vés volt. Ezért is ne
lep jen meg sen kit az a tény, hogy ok tó -
ber 24-tõl kezd ve az ál lam biz ton sá gi
szer vek a tar to má nyi párt ve ze tõ ség 
fe lé ren ge teg kö zös rá dió hall ga tás ról
je len tet tek.

Gheorghiu-Dej és a kö ré je cso por to -
sult Ro mán Mun kás párt ve ze tõ sé ge
kez det tõl fog va el ítél te a Bu da pes ten
ki rob bant for ra dal mat, és min den esz -
köz zel ar ra tö re ke dett, hogy azt az el -
len for ra dal mi, fa sisz ta erõk buj to ga tó
mun ká ja ered mé nye ként a ma gyar
kom mu nis ták gyen ge ke zû sé ge kö vet -
kez mé nyé nek tün tes se fel, s ezért az
úgy mond el len for ra da lom tól Ro má ni át dokumentum
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el szi ge tel je. En nek meg fe le lõ en – még
Gheorghiu-Dej ju go szlá vi ai lá to ga tá sa
ide jén – mind járt ok tó ber 24-én el fo gad -
ták azt a 20-as szá mot vi se lõ ha tá ro za -
tot, ame lyet a leg gyor sabb ütem ben,
fe lül rõl le fe lé ha lad va, elõbb a tar to má -
nyi, ezt kö ve tõ en a ra jo ni, vá ro si párt -
ak tí vá kon, majd a párt alap szer ve ze te i -
nek szint jén, úgy ne ve zett „ak tí va gyû lé -
se ken” dol goz tak fel. A párt szer ve ze tek
ez után min dent el kö vet tek, hogy a ha -
tá ro za tot a szak szer ve ze tek kel és a if jú -
sá gi szer ve ze tek kel is meg is mer tes sék,
ahol elõ re fel ké szí tett sze mé lye ken 
ke resz tül a je len lé võ ket a ro mán kom -
mu nis ták irány vo na lá nak meg fe le lõ, 
a ma gyar for ra dal mat el íté lõ ha tá ro zat -
ho za tal ra kész tes sék. Ro má ni á ban ál -
lam po li ti kai vo na lon is több ha tá ro zat
szü le tett, és ezek ál tal a közel lá tás  ja ví -
tá sát és az ipar ban új fi ze té si rend szer
be ve ze té sét cé loz ták meg. A rend õr ség
és fõ ként a Securitate pél dát lan moz gó -
sí tá sá val, em be re ik kel min den po li ti kai
és gaz da sá gi jel le gû ál lás fog la lás ról, elé -
ge det len ke dés rõl a tar to má nyi párt bi -
zott sá got fo lya ma to san ér te sí tet ték, az
pe dig az így szer zett in for má ci ót ok tó -
ber 24-tõl kezd ve no vem ber 10-ig na -
pon ta két szer, azt kö ve tõ en na pon ta
egy szer a párt köz pon ti bi zott sá gá hoz
to váb bí tot ta.

Az el sõ na pok ban az in for má ci ók
özö ne ar ról szól, hogy na gyon sok he -
lyen a ma gyar rá dió adá sát nagy cso -
por tok ban hall gat ják, és a nyert in for -
má ci ók ra ki-ki a ma ga vér mér sék le te és
po li ti kai né ze tei sze rint re a gál. Íme né -
hány ezek kö zül:

A Tasnád ra jo ni Dobrán egy Neu-
man ne vû volt ki sa já tí tott föld bir to kos
la ká sán ok tó ber 24-én 30-40 em ber
együtt hall gat ta a pes ti rá dió hí re it,
majd a há zi gaz da a fel ke lés oka it ab ban
vél te fel fe dez ni, hogy a ma gyar kor -
mány, a ro mán hoz ha son ló an, túl ma -
gas ter he ket rótt a la kos ság ra. Vé le mé -
nye sze rint „a pa raszt ság nak a ter mény-
be szol gál ta tást és az adó fi ze tést itt sem
kel le ne tel je sí te nie, és fel kel le ne lá -
zad nia”. A fa lu be li e ket egy ben ar ra
buz dí tot ta, hogy a be szol gál ta tá sok és
az õszi ve tés el vég zé sét el len õr zõ ide -

ge ne ket ûz zék ki a fal vak ból! Ugyan -
ezen a na pon Nagy ká roly ban a ke vés
lisz tért sor ban ál ló asszo nyok és fér fi ak
ki je len tik, hogy „ne künk is azt kel le ne
ten nünk, mint a ma gyar or szá gi ak nak”,
egy a Szov jet uni ó ból a há bo rú utá ni
de por tá lás ból ha za tért sze mély pe dig
ki je len tet te: „min den kom mu nis tát
egy-egy póz ná ra akasz ta nék fel!”

Az egy nap pal ké sõb bi je len té sek -
ben Máramarosszigeten, Nagysomkúton,
Papbikón, Nagy bá nyán és a Szat már né -
me ti mel let ti Óvá ri ban el hang zott fe -
nye ge té sek rõl ol vas ha tunk. Ez utób bi
he lyen egy fa lu si asszony a nép ta nács -
nál ta lált ra jo ni párt ak ti vis ták elõtt je -
len ti ki: „Ha még to vább is a ter mény -
be szol gál ta tást fog já tok erõl tet ni, mi is
úgy te szünk, mint a bu da pes ti ek!”

Ok tó ber 26-án a nagy bá nyai szál-
 lí tá si vál la lat nál egy cso port párt tag
mun kás ar ról be szélt, hogy „…elérke-
zett az ide je, hogy mi is fel kel jünk, és
egyes elv tár sa kon revanst vegyünk!”
A fernezelyi ólom ko hó, a nagy bá nyai volt
Phönix (ek ko ri ne vén Gh. Gheorghiu-
Dej Vegy ipa ri Kom bi nát) és a szat má ri
Unió mun ká sai, va la mint a nagy bá nyai
és máramarosszigeti kór ház or vo sai fi -
ze té sük mi att elé ge det le nek.

Ok tó ber vé gén Koltóról je len tet ték,
hogy es tén ként, fõ ként fi a ta lok, az ot ta -
ni szö vet ke zet iro dá já ban a rá dió kö rül
gyûl nek össze, a hí re ket kö ve tõ en pe -
dig a ma gyar or szá gi for ra da lom mel lett
nyi lat koz nak, és „fel té te le zik, hogy az
rö vi de sen ide hoz zánk is át csap, és 
a je len le gi kor mányt meg dön tik”. Kõ-
várberencén (Berinþa) is a fa lu si párt bi -
zott ság tit ká rát és a nép ta nács el nö két
az zal fe nye ge tik, hogy „…nektek még
van egy he te tek, s az tán vé ge tek lesz!”

A kö zös rá dió hall ga tá sok ezt kö ve -
tõ en is rend sze re sek vol tak. A tar to má -
nyi Securitate je len té se i bõl is me re tes,
hogy a Tasnád ra jo ni Áko son a re for -
má tus lel kész az ima ház ban, egy há zi
éne kek ta nu lá sa ürü gyén gyûj ti össze 
a hí ve ket, ahol az tán na pon ta a pes ti
rá dió hall ga tá sa és a hí rek kom men tá -
lá sa fo lyik.

No vem ber el se jén a Nagy bá nyai
Tech ni kai Kö zép is ko la di ák ja i ról je len -92
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tik, hogy a ma gyar for ra da lom ese mé -
nye i rõl szól va „…a né pi de mok rá ci á ról
és a szov jet csa pa tok ról el len sé ges ér -
zü let tel be szél tek”, ki fe jez ve, hogy
„…tennünk kell va la mit, hogy a szov jet
csa pa tok tól meg sza ba dul junk, és jobb
éle tet él jünk!” Misztbányán a bá nyá -
szok, Máramarosszigeten a he lyi ipa ri
vál la lat mun ká sai a fris sen be ve ze tett
fi ze té si rend szer igaz ság ta lan sá gá ról,
to vább ra is a fi ze té sek ala csony szint jé -
rõl be szél nek. Má sok ki je len tik, hogy
azok az in téz ke dé sek, ame lye ket a fi ze -
té sek ren de zé se ér de ké ben ok tó ber vé -
gén Ro má ni á ban fo ga na to sí tot tak, nem
egye bek por hin tés nél, ami nek az volt 
a cél ja, hogy az elé ge det len mun ká sok
egy sé gét meg bont sák. A je len té sek
meg fo gal ma zói ugyan ak kor hang sú -
lyoz zák, hogy „…a rend sze rünk kel
szem ben el len sé ges ele mek azt hir de -
tik, hogy az ese mé nyek Len gye lor szág -
ban kez dõd tek, át csap tak Ma gyar or -
szág te rü le té re, ezek a lá vá hoz ha son -
ló ak, amit nem le het meg akasz ta ni, és
a töb bi né pi de mok ra ti kus or szá gon is
át fog öm le ni”.

A tar to mány la ko sa i nak elé ge det -
len sé ge a no vem ber 4-ei szov jet tá ma -
dás után is még hosszú ide ig el tar tott.
A tá ma dást a ro má nok és ma gya rok
több sé ge el ítél te és meg bé lye gez te. Az
avasi Komorzán, a máramarosi Falusu-
gatag és a kõvárvidéki Vár al ja (Vãrai)
la kói még a hó nap vé gén is szem be -
száll tak a ter mény be szol gál ta tást  szor -
gal ma zó ak ti vis ták kal. A fernezelyi
mun ká sok no vem ber 26-án is iga zat
ad nak azon kol lé gá juk nak, aki a Scân-
teia köz pon ti párt lap ban meg je lent ké -
pe ket és kom men tá ro kat ha zu gok nak
nyil vá ní tot ta, mond ván, „…a ma gyar -
or szá gi gyer me ke ket és asszo nyo kat
nem a for ra dal má rok, ha nem a szov jet
ka to nák lõt ték ha lom ra!”

Az ilyen és ha son ló nyi lat ko za tok
özö né nek to váb bi fel so ro lá sa he lyett 
a ko ráb ban tör tént konk rét ese mé nyek
rö vid is mer te té sé hez ka nya ro dunk
vissza.

Már ed dig is szó volt ar ról, hogy 
a ro mán köz pon ti párt szer vek ha tá ro -
za ta ér tel mé ben a ma gyar for ra da lom

el íté lé se cél já ból szé les kö rû pro pa gan -
da folyt. Szin te min den gyár ban vagy
te le pü lé sen a gyû lé sek so ka sá gát szer -
vez ték. Az eze ken va ló meg je le nés, de
fõ ként az el íté lõ nyi lat ko za tok el fo ga -
dá sa el len a Szatmár ra jo ni fi a ta lok 
tö me ge sen til ta koz tak. Már ok tó ber 26-
án a párt köz pon ti bi zott sá gá hoz kül -
dött je len té sük ben a tar to má nyi szer -
vek ar ról szól nak, hogy a fi a ta lok Sza-
mostelken, Dobán, de más fal vak ban 
is a gyû lé se ken passzí vak, nem le het
be lõ lük el íté lõ nyi lat ko za tot ki pré sel ni.
A ha tár men ti Pe tén pe dig sok fi a tal a
gyû lé sen va ló meg je le nés he lyett en nek
meg tar tá sát, a ki je lölt épü let elõt ti han -
gos ének lés sel, fütty szó val és ke rék pár -
ja ik csen gõ i nek csen ge té sé vel tet te 
le he tet len né, az oda igyek võ ket pe dig
vissza tar tot ta, mert ott úgy mond „csak
ha zug sá go kat mon da nak”.

No vem ber el sõ nap ja i ban a nagy bá -
nyai köz üze mek szak szer ve zet ének 
el nö ke a ma gyar or szá gi hely zet tel kap -
cso la tos párt ha tá ro zat ok fel dol go zá sát
ta gad ta meg. Ki je len tet te: „…ezt nem
te szi, még ha fej be lö vik is, mert ez
[már mint a for ra da lom] a túl ol da li test -
vé re ink dol ga, és a ma gyar test vé re ink
orosz el le ne sek.” Ezt kö ve tõ en Er dõ ara -
nyo son (Arieºu de Pãdure), Nagy fen tõ -
sön és más hol is a párt tag ok és tiszt ség -
vi se lõk meg ta gad ták a gyû lé se ken va ló
rész vé telt. A szem be sze gü lés, de ta lán
a bi zony ta lan ság olya no kat is ha tal má -
ba ke rí tett, aki ket ko ráb ban párt is ko -
lák ba irá nyí tot tak, ezek ugyan is nem
utaz tak el.

Mi e lõtt az el len ál lás kü lön bö zõ for -
má it to vább bon col gat nánk, le kell szö -
gez nünk, hogy ezek több nyi re egyé ni
kez de mé nye zé sek és ál lás fog la lás ok
ered mé nyei. A ro mán po li ti kai el len -
zék és az ér tel mi sé gi ek a kez de ti bi -
zony ta lan ság után úgy vél ték, hogy
még nem ér ke zett el an nak az ide je,
hogy „…a ma gyar or szá gi ese mé nyek -
hez ha son ló tet tek hez fo lya mod nánk.
Amíg a kül sõ ese mé nyek nem te rem tik
meg a ked ve zõ fel té te le ket a ha son ló
cse le ke de tek ki rob ban tá sá ra, szük ség -
te len és nagy hi ba vol na, hogy ér dem -
te le nül bár mi lyen ál do za tot hoz zunk. dokumentum
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Mind ad dig, amig a ked ve zõ fel té te lek
meg nem te rem tõd nek, tü rel me sek nek
kell len nünk, és ad dig ké szü lõd nünk
kell!” Az idé zett meg ál la pí tás Moº
Valernek a szá já ból hang zott el, akit 
a tar to má nyi párt bi zott ság nak je len tõ
ál lam biz ton sá gi szer vek a szat már né -
me ti „ro mán re ak ció egyik be fo lyá sos
tag ja ként” jel le mez nek. És még azt is
hoz zá fû zik: „…a tar to mány más ra jon -
já ban is a ro mán re ak ció más kép vi se -
lõi is ha son ló né ze te ket val la nak.”

En nek el le né re, fõ ként a ma gyar ság
kö ré ben, lép ten-nyo mon ta lál ko zunk
az el len ál lás kü lön bö zõ for má i val.
Ezek kö zé min de nek elõtt a szó ró lap ok
(röpcék) vagy az épü le tek fa lá ra írt
vagy ra gasz tott jel mon dat ok so ka sá gát
so rol hat nók. Ilyen ak ci ó val elõ ször 
Fel sõ bá nyán ta lál ko zunk, ahol ok tó ber
27-rõl 28-ra vir ra dó éj sza ka is me ret len
tet te sek a sport ott hon nak, a vas út ál lo -
más nak és egyéb hely sé gek nek a fa lá ra
„Le a disz nó kom mu nis ták kal!”, vagy
„Ki a kom mu nis ták kal!” szö ve gû fel ira -
to kat ír tak kré tá val. Fel sõ bá nyán ha -
son ló fel irat ok no vem ber he te di kén,
nyol ca di kán és ki len ce di kén is meg je -
len tek. Egy éj sza ká val ké sõbb Szat már -
né me ti ut cá i ról „Oro szok, ta ka rod ja tok
ha za!” szö ve gû fel ira to kat je len tet tek.
Ugyan csak Szatmáron, egy nap pal 
ko ráb ban, az Unió üze mek kö rül, a pos -
ta lá dák ban kéz zel írott röp cé du lá kat ta -
lál tak, me lye ken ilyen szö ve gek vol tak
ol vas ha tók: „Kom mu nis ták, fel a ke zek -
kel! Ad já tok meg ma ga to kat!”, vagy „A fi -
a tal ság gyõz ni fog, Jöjj, test vér, ve lünk!”
A szat má ri til ta ko zá sok bi zarr for má ja
volt az az eset is, mely no vem ber he te -
di ké re virradólag tör tént. A szov jet hõ -
sök fõ té ri em lék mû ve elé is me ret le nek
hat dög lött pat kányt te rí tet tek ki.
Ugyan csak Szatmáron, no vem ber 25-én
az Eminescu ut cá ban ta lál tak röp ira to -
kat, ame lye ken ilyen jel sza vak vol tak
ol vas ha tók: „Ro má nok! Ne hul las sá tok
vé re te ket ide gen ér de ke kért!”;  „Ro má -
nia ha tá rai ke let fe lé a Dnyesz ter, dé len
a Du na, észa kon a Ti sza, nyu ga ton pe -
dig a mos ta ni ha tá rok. Egyet len be csü -
le tes ro mán nak sincs mit ke res nie e 
ha tá ro kon kí vül!”; és „Egyet len li ter kõ -

ola jat, egyet len mé ter fát, egyet len
szem bú zát és egyet len gramm urá ni u -
mot sem ke let fe lé!”

Nagy bá nyá ról ha son ló ak ci ók no -
vem ber 23-a és 24-e éj je lé rõl is me re te -
sek. Itt a ko ráb bi Phönix üzem te rü le -
tén a kü lön bö zõ ter me lé si csar no kok és
a WC-k hát só fa la in „Le a kom mu nis -
ták kal!” és más, kéz zel írott fel irat ok
vol tak ol vas ha tók. Az üzem te rü le tén
eh hez ha son lók no vem ber 30-án is meg -
je len tek, de ek kor már „Ha za az oro -
szok kal!”, „Le a Ro mán Mun kás párt tal!”
szö ve gek rõl szól nak a tu dó sí tá sok. Fél
hó nap pal ko ráb ban, ugyan csak Nagy bá -
nyán több ut ca há za i nak a fa lán és a
ka pu kon a haj da ni Nem ze ti Pa raszt párt
vá lasz tá si je lét, a sze met áb rá zo ló, ce -
ru zá val raj zolt és fel ra gasz tott pa pír da -
ra bo kat ta lál tak. Egy nap pal ko ráb ban 
a szom szé dos Felsõtótfalut át sze lõ or -
szág út asz falt ján több he lyen is fe hér
kré tá val írott „Le a kom mu nis ták kal!”
szö veg volt ol vas ha tó.

A Nagy ká rolyt öve zõ fal vak ban
ilyen fel irat ok már ko ráb ban meg je len -
tek. A me zõ te re mi mi lí cia épü le té nek
fa lá ra ra gasz tott fel hí vá son „Mos tan tól
vé ge a kol lek tív gaz da ság nak!” volt ol -
vas ha tó. Más nap ugyan csak a me zõ te re -
mi pos ta hi va tal fa lá ra ke rül tek ha son ló
tar tal mú, ma gyar nyel vû fel irat ok. No -
vem ber 4-én Magyarcsaholyon kré tá val,
ma gyar nyel ven írott, kö zel 60 da rab 
pa pír sze le tet ra gasz tot tak a ka puk ra és
ház fa lak ra, me lye ken ez volt ol vas ha tó:
„Test vé rek! Har col ja tok a kom mu nis -
ták el len!” Már de cem ber 12-ét ír tak,
ami kor az avasi Kõszegremetén a ko rán
ke lõk ezt ol vas hat ták: „Le a kom mu nis -
ták kal! Él jen a sza bad Ma gyar or szág!”
Szin tén a kom mu nis ták el le ni gyû lö let
tük rö zõ dik azo kon a tasnádi, kéz zel
pa pír ra, fe ke te ce ru zá val írott fel hí vá -
so kon is, ame lye ket de cem ber 15-én,
16-án és a kö vet ke zõ na po kon a ra jo ni
nép ta nács és más épü le tek fa lá ra ra -
gasz tot tak Nagymajtény ut cá in. A no -
vem ber 24-ét kö ve tõ éj je len egy fér fi az 
ut cán több ször is ezt ki ál tot ta: „Él jen 
a ki rály! Él jen a for ra da lom!” Ha son ló
jel le gû til ta ko zá sok a kö vet ke zõ, 1957-
es év el sõ hó nap ja i ban is elõ for dul tak.94
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Ez év már ci u sá ban a tar to má nyi párt bi -
zott ság rend kí vü li ülé sén a bel ügyi szer -
vek mun ká ját ele mez ték, és a Nagy ká -
roly ra jo ni párt bi zott ság el sõ tit ká ra
még min dig ar ról be szélt, hogy az osz -
tály el len ség a ra jon egyik gép- és trak -
tor ál lo má sa épü le té nek aj ta já ra párt el -
le nes fel ira tot ragasztott.

Ed dig fõ ként a név te len ség ta kar ta
ese mé nyek rõl, je len sé gek rõl szól tunk.
A ma gyar or szá gi ’56-os ese mé nyek 
ha tá sá ra azon ban so kan sze mé lye sen 
is til ta koz tak, és a ro má ni ai rend szer
el len iz gat tak.

A Szat már né me ti és Nagy ká roly kö -
zöt ti ro mán telepesfaluban, Pa u li nán
még ok tó ber 29-én egy Bled Ioan ne vû
IMSZ-tag tag köny ve vissza adá sá val til -
ta ko zott a szov jet csa pa tok ko ráb bi ut -
cai öl dök lé sei el len. Hal mi ban, ha son -
ló okok mi att, Doros Vasile a párt tag -
köny vét dob ta oda a köz sé gi párt bi zott -
ság tit kár nõ jé nek.

Na gyon sok he lyen a ter mény be -
szol gál ta tás el len nem csak til ta koz tak,
ha nem bal tá val ûz ték ki ud va ruk ról a
párt em be re it. Ok tó ber vé gén Batizon,
no vem ber 7-én Kápolnokon és más fal -
vak ban is ha son ló ese tek tör tén tek. Az
Avas ra jo ni Ta más vár al ján (az egy ko ri
ugocsai fa lu ban) no vem ber 17-én egy
el len sze gü lõ asszonyt már há rom ha tár -
õr ka to na is tá mo ga tott. Ami kor a Daró-
czi-portán a gazd asszony el len sze gü lé se
te tõ fok ára há gott, ak kor ér ke zett a ház
elé Nagy vá rad ról az a te her au tó, ame lyi -
ken a kö zel ben lé võ ha tár õr lak ta nyá ra 
a ka to nák új fel sze re lé sét szál lí tot ták.
Hal la tá ra az au tó ról há rom ka to na ug -
rott le, és a be szol gál ta tást erõl te tõ ket 
az ud var ról ki ûz ték, ki je lent ve, hogy
„más be gyûj tõk a mi szü le ink kel bán -
nak ha son ló an”. A hely be li tiszt vi se lõt
pe dig meg fe nye get ték, mond ván: „Ma
még a nép ta nács al kal ma zott ja, de hol -
nap már nem lesz az!”

Több olyan sze mély rõl is van je len -
tés, aki nek egy-két po hár ital el fo gyasz -
tá sa után eredt meg a nyel ve, és a kö rü -
löt tük lé võ ket nyil vá no san a ro mán
rend szer meg dön té sé re szó lí tot ta fel.
Kö zé jük tar to zott az a bu ka res ti il le tõ -
sé gû, ide ig le ne sen Nagysomkúton dol -

go zó kõ mû ves, aki no vem ber 2-án né -
pes tö meg elõtt ki ál tot ta: „Gyer tek, pa -
rasz tok, ra gad ja tok fegy vert, mert for ra -
da lom van! Mi ért en ged né tek, hogy
ga bo na ter mé se te ket a be gyûj tõk el vi -
gyék?” Lá zí tá sért õt a hely be li mi li cis -
ták tar tóz tat ták le. 

Ok tó ber vé gén Csedregben, Batiz-
gombáson, Dobán és a Decebal ne vet
vi se lõ telepesfaluban a még ma gán gaz -
dák a me zõ gaz da sá gi tár su lá sok és 
a kol lek tí vek te rü le té be be ke be le zett
föld je ik vissza adá sát kö ve tel ték. Túrtere-
besen még ok tó ber 27-én több, ko ráb -
ban szö vet ke zet be kényszerített gaz da
ar ról ta nács ko zott, hogy az ot ta ni „kö -
zös gaz da sá got fel kel le ne szá mol ni,
még mi e lõtt a fel ke lés a mi or szá gun kat
is el ér né”. Két nap pal ké sõbb az avasi
Kõszegremetén Do hi Já nos szö vet ke ze -
ti pa raszt aján lot ta, hogy a rak tá ron 
lé võ évi ter mést tel jes egé szé ben osz-
szák ki a ta gok kö zött, mert ha a gaz da -
sá got fel szá mol ják, a ga bo nát át kell
majd ad ni a szov jet ka to nák nak, akik
Ma gya ror szág ról ki vo nul nak. A Lá pos-
me den cei Ko hó pa ta kon (Cufoaia) no -
vem ber 25-én köz gyû lé sen dön töt ték el
a szö vet ke zet fel osz la tá sát, majd 28-án
több gaz da a ko ráb ban a kö zös be be vitt
ál la to kat ha za vit te. Az ügy ké sõb bi
foly ta tá sa ként a tar to má nyi ügyész ség
nyolc sze mélyt kül dött bí ró ság elé,
akik a szö vet ke zet nek 7692 lej ér té kû
kárt okoz tak.

A tél kö ze led té vel, no vem ber 10-én
Szaniszlón 60-70 sze mély szer ve zet ten
és min den en ge dély nél kül ment az er -
dõ be tû zi fát vág ni, mert az ál la mi szer -
vek a té li fa szük ség let biz to sí tá sá ról
nem gon dos kod tak.

A köz lés re ke rü lõ je len té sek más jel -
le gû kez de mé nye zés rõl is be szá mol nak.

Szatmáron a ró mai ka to li kus pa pok
nagy tö me gek moz gó sí tá sát ké szí tet ték
elõ, és a be bör tön zött gö rög ka to li kus
pa pok ki sza ba dí tá sa ér de ké ben nyo -
mást kí sé rel tek gya ko rol ni a ha ta lom ra
az ál tal, hogy ok tó ber 28-ára, Krisz tus
Ki rály ün ne pe al kal má val Szat már né -
me ti ben imá ra hív ták a tö me ge ket, és 
a fe szült ség fo ko zá sa ré vén igye kez tek
hit test vé re ik vé del mé re len ni. dokumentum
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A szat már né me ti bör tön ben õr zött
ra bok a ma gyar or szá gi ese mé nyek rõl
ér te sül ve ok tó ber 27-én az en ge del -
mes sé get meg ta gad ták.

Fõ ként Szatmár ra jon te rü le tén vált
gya kor lat tá az a til ta ko zá si for ma, hogy
a fal vak ba ki kül dött párt ak ti vis tá kat te -
le fo non Szatmárra, a párt bi zott ság hoz
ren del jék, s ez ál tal eze ket gyû lölt te vé -
keny sé gük meg sza kí tá sá ra kész tes sék.
Ezt in kább ok tó ber utol só nap ja i ban
tet ték. Utóbb no vem ber ben már in kább
te le fo non tör té nõ meg fé lem lí té sük rõl
ta lál ni ada to kat.

Ezek nél nyíl tab ban lép tek fel azok
a mun ká sok, akik a Szinérváralja és
Avasújváros kö zöt ti or szág út fel újí tá -
sán dol goz tak Mi vel már két hó nap ja
nem kap ták meg fi ze té sü ket, az itt dol go -
zó 47 mun kás ok tó ber 30-án be szün tet te
a mun kát, az utat el tor la szol ta, és az
egyik te her au tó so fõr jé vel a ra jon köz -
pont ba, Avasfelsõfaluba (Negreºti) vi tet -
ték ma gu kat, ahol ki je len tet ték: „…ha
most sem fi zet nek, mi is úgy fo gunk cse -
le ked ni, mint a ma gyar or szá gi ak!”

A szov jet el le nes han gu lat fo ko zó -
dá sá ra vet fényt an nak a 12 magyar-
berkeszi ta nu ló nak az ese te, akik 1956
de cem be ré nek kö ze pén az is ko lá ban az
orosz nyelv ta nu lá sát meg ta gad ták.

A tar to mány szék he lyén, Nagy bá -
nyán a leg me ré szeb bek azok az el len ál -
lók vol tak, akik no vem ber 6-án éj jel a
tar to má nyi párt bi zott ság, a tar to má nyi
nép ta nács, a vas út ál lo más és más ál la -
mi szer vek te le fon ká be le it igye kez tek
el vág ni és ez zel pá ni kot kel te ni. Ter vük
ugyan csak rész ben si ke rült, mert egye -
dül a tar to má nyi Securitate vo na la it tud -
ták idõ ben el vág ni, de az ál lam ha tal mi
szer vek nél a ri a da lom így is tel jes volt.
Amint hosszas ki vizs gá lás után ki de -
rült, ezt az ak ci ót a „Kor mány zó nak”
ne ve zett Popescu-csoport igye ke zett
vég re haj ta ni, akik kö zül szer vez ke dé -
sük és a te le fon ve ze ték si ke res el vá gá sa
mi att a ko lozs vá ri ka to nai tör vény szék –
az 1956 Er dély ben. Po li ti kai el ítél tek
élet raj zi adat tá ra 1956–1965 cím mel
2006-ban meg je lent kö tet sze rint – a fõ -
vád lot tat, Pop Vir gilt má sod fo kon 25
év re, Rácz Sán dort 20, Pop Ioant 18,

Sipos Györ gyöt 16, Tomoiaga Nechitát
8 és Pop Victort 7 év re, Bo tos Valeria
telefonistát pe dig, aki tu dott az ak ci ó -
ról, de azt je len te ni „el fe lej tet te”, „csu -
pán” 2 évi sza bad ság vesz tés re ítél tek.

A fen ti cso port el íté lé sét köz lõ for rá -
sunk alap ján is me re tes, hogy a tar to -
mány ban a ma gyar or szá gi for ra da lom
ha tá sá ra az Avas ban Avasújváros, Avas-
felsõfalu és Vám fa lu kör ze té ben „ma -
gyar min tá ra lét re ho zott”, 18 sze mély bõl
ál ló össze es kü võ, rend szer el le nes cso -
port szer ve zõ dött, ame lyet ve ze tõ jé rõl
„Botoº cso port ként” is mer a szak iro da -
lom. Ezt a cso por tot 1957 no vem be re és
1958 jú ni u sa kö zött gön gyö lí tet ték fel.
Ve ze tõ jét, Bo tos Jó zse fet elõbb ha lál ra,
utóbb élet fogy tig la ni bör tön re ítél tek. 
A cso port tag jai Ba dar Sán dor, Bartha
Lász ló, Bod nár La jos, Chindrici Petru,
Ciorba Vasile, De me ter Mi hály, De me ter
Sán dor, Elek Já nos, Ieremia Gheorghe,
Kiss György, Lohán Pál, Madák Já nos,
Ma li Gé za, Nonn Gyu la, Osváth Fe renc,
Sán dor An tal, Sán dor Gá bor, Somlyai 
Já nos és Ta más Já nos vol tak. Õket 8 és
20 év kö zöt ti sza bad ság vesz tés re ítél ték.
Fel je len tés el mu lasz tá sa vád já val újabb
6 sze mélyt kap csol tak a cso port hoz. Kö -
zü lük Nagy Ist ván 10 évet, Né met Kár -
oly pe dig 4 évet ka pott.

Ez utób bi cso port ról a nagy bá nyai
le vél tá ri for rá sok nem tar tal maz nak
ada to kat. Vi szont szó van egy a bá nyá -
szat ban hasz nált rob ba nó anyag ti tok -
za tos el tû né sé rõl, amit 1956. ok tó ber
29-én a Nagy bá nyá ról Erzsébetbányára
tar tó te her au tó ról lop tak el. Mint egy 20
rúd astralit tûnt el. Emi att a tar to má nyi
bel biz ton sá gi szer vek és a tar to má nyi
párt bi zott ság is rob ban tá sok tól ret te -
gett. A szá lak Kapnikbányára ve zet tek,
de a tet te se ket nem si ke rült fel de rí te ni.
A kapniki bá nyá szok ra nem ok nél kül
gya na kod tak, mert a fi ze té sük kel elé ge -
det len bá nyá szok egy ré sze még de -
cem ber 11-én is tett le ge sen lé pett fel a
bá nya vál la lat igaz ga tó ja el len, akit áju -
lá sig tör tént meg ve re té se után az ott
dol go zó mun ka szol gá la tos ka to nák
men tet tek a kór ház ba. Az eset tel kap -
cso la tos ki vizs gá lást és en nek ered mé -
nyét nem is mer jük.96
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Az ál ta lá nos hely zet pon to sabb
meg ér té se ér de ké ben le kell szö gez nünk,
hogy a ma gyar or szá gi 1956-os ese mé -
nyek kel kap cso la tos ro má ni ai párt- és
ál lam po li ti kai ha tá ro za tok el fo ga dá sa
után Nagy bá nya tar to mány te rü le tén is
ar ra fel ké szí tett sze mé lyek hí resz te lé se
sze rint a pes ti egye te mi hall ga tók 16
pon tos kö ve te lé sei alap ján, a for ra da -
lom ered mé nye ként a ma gyar re van sis -
ták (Észak-)Erdélynek Ma gya ror szág -
hoz va ló vissza csa to lá sát is na pi rend re
tûz ték. Az er dé lyi ro má nok és ma gya -
rok kö zöt ti el len té tek szí tá sá nak ér de -
ké ben ezek a hí resz te lé sek szé les kör -
ben ter jed tek, és fõ ként a bá nyá szok
kö ré ben akad tak is olya nok, akik e hí -
resz te lé sek hal la tán a for ra dal má ro kat
el ítél ték. A la kos ság több sé ge azon ban
eze ket a rossz hi sze mû hí resz te lõ ket íté -
li el, és a gyá ri mun ká sok, bá nyá szok,
de a pa rasz tok túl nyo mó több sé ge is
üd vöz li a for ra dal mat, en nek kö ve te lé -
se it és ered mé nye it magukéiknak ér zik.
A for ra da lom mal szem be ni bu ka res ti
ál lás fog la lást, majd a szov jet csa pa tok
fegy ve res be avat ko zá sát mind töb ben
íté lik el. A ha zai rá di ó ban és saj tó ban
kö zölt hi va ta los ál lás fog la lást meg ha -
zud tol ják és dõ re ség nek nyil vá nít ják.
Párt tag ok és pár ton kí vü li ek a ro má ni ai
új fi ze tés ren de zést, az élel mi sze rek kel
és egyéb köz szük ség le ti cik kek kel va ló
el lá tás ban be állt ja vu lást is a ma gyar or -
szá gi ese mé nyek egye nes kö vet kez mé -
nye ként köny ve lik el. A ma gyar test vé -
rek kel va ló együtt ér zés fõ ként a Szat-
márhoz kö ze li ha tár men ti fal vak ban
volt ta pasz tal ha tó. No vem ber 4-e után
pe dig a szov jet ka to nai be avat ko zás 
el íté lé sé vel kap cso la tos ál lás fog la lá so -
kat ro mán, ru szin és zsi dó kö zös sé gek
vagy sze mé lyek is han goz tat ták. S ez
az ál lás fog la lás a szov jet csa pa tok nak
Ro má nia te rü le té rõl va ló ki vo ná sát tar -
tal ma zó kö ve te lé sek meg fo gal ma zá sá -
ban csú cso so dott ki.

A tar to má nyi Securitate ál tal fel ter -
jesz tett je len té sek ben sok kó sza hír ter -
je dé sé rõl is szó van. Ezek köz zé tar toz -
nak a nyu ga ti fegy ve res se gít ség vá rá -
sá val és meg in du lá sá val össze füg gõ 
hí resz te lé sek. És ami kor az el len ál ló

fegy ve res ma gyar cso por tok tér vesz té -
sé rõl hal la nak, még ak kor is el hang zik:
„Nincs baj, Cse pel el len áll! A for ra dal -
mat, ha most le ve rik is, a jö võ ben az
iga zak fog nak gyõz ni, és kö zöt tük mi is
ott le szünk!”

A té má val kap cso la tos je len té sek 
és ko ra be li ér té ke lé sek tel jes meg is mer -
te té se ér de ké ben az egész tény anyag
ro mán nyel vû ere de ti vál to za tá nak és
ma gyar nyel vû for dí tá sá nak köz lé se
elõ ké szü let ben van.

Do ku men tu mok
1. [1956. ok tó ber 24., es te 9 óra] 

A Ro mán Mun kás párt Nagy bá nya tar -
to má nyi bi zott sá gá nak je len té se a köz -
pon ti bi zott ság hoz

A bu da pes ti hu li gán ak ci ók ról az
em be rek több sé ge és fõ ként a párt tag ok
több sé ge tu do mást szer zett, be szél ge té -
se ik ben eze ket a hu li gán cse le ke de te ket
el íté lik, és azt kér de zik, ho gyan tör tén -
he tett meg, hogy a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság párt- és ál la mi szer vei éber sé ge
ennyi re el tom pul ha tott.

Mind ezek mel lett gyak ran meg tör té -
nik, hogy egyes nyil vá nos he lye ken az
ot ta ni ese mé nyek kel kap cso lat ban or -
szá gunk el le ni ten den ci ó zus és so vén
ki je len té sek is el hang za nak.

Nagy bá nyán pél dá ul azt han goz tat -
ják, hogy még a II. vi lág há bo rú után
Sztá lin nem volt ké pes Er délyt Ro má nia
és Ma gyar or szág kö zött igaz sá go san fel -
osz ta ni, és most a ma gyar or szá gi és 
ro má ni ai kül dött sé gek ezért vol tak Ju -
go szlá vi á ban Ti tó nál, hogy Er délyt igaz -
sá go san új ra osszák.

Ugyan ak kor azt is han goz tat ják,
hogy a hu li gán ban dák szer ve zé sé ben
Ti tó nak is ben ne van a ke ze. Te szi ezt
az zal a cél lal, hogy a la ko sok kö zött 
el len té tet szít son, és ez in dok le gyen Er -
dély új ra fel osz tás ára.

Ha son ló men de mon dá kat Avas ra -
jon te rü le tén is hal la ni le he tett.

A Tasnád ra jo ni Dob ra köz ség ben
egy Naiman ne vû ki sa já tí tott föld bir to -
kos ok tó ber 24-én 30–40 pol gárt a sa ját
há zá ba gyûj tött, és ott a bu da pes ti rá dió dokumentum
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hall ga tá sa és kom men tá lá sa után azt 
a kö vet kez te tést von ta le, hogy ott ezek
az ese mé nyek azért tör tén tek, mert a
ma gyar kor mány, akár csak a ha zai, túl
nagy ter he ket rótt az em be rek re, és itt
az adó kat és az ál lam nak tör té nõ ter -
mény be szol gál ta tást érin tet te: a pa rasz -
tok nak ná lunk sem kel le ne az adó fi ze -
tés nek és ter mény be szol gál ta tás nak ele -
get ten ni ük, és fel kel le ne lá zad ni uk,
mert ak kor a kor mány nak a be szol gál -
ta tá so kat el kel le ne tö röl nie. A je len vol -
ta kat ugyan ak kor ar ra biz tat ta, hogy a
ve tés és ter mény be szol gál ta tás irá nyí tá -
sá ra kül dött ide gen cso por to kat a fa lu -
ból ker ges sék el.

Ve le szem ben in téz ke dé sek tör tén tek,
és mint lá zí tót a tör vény elé ál lí tot ták.

Nagy ká roly ban, a lisz tért sor ban ál -
lók kö zött az egyik asszony azt kezd te
mon da ni, hogy „most ne künk is azt kel -
le ne ten nünk, mint amit Ma gya ror szá -
gon is tet tek, és ne áll junk sor ban né -
hány gramm nyi lisz tért”. Ugyan eb ben 
a cso port ban bi zo nyos Lász ló Ist ván
(volt szálasista ve zér) azt mond ta, hogy
„el ér ke zett az idõ, és min den út nak vé -
ge van egy szer!” Ami bõl ar ra le he tett
kö vet kez tet ni, hogy Ma gya ror szá gon a
né pi de mok rá ci á nak vé ge van. Ugyan -
csak Nagy ká roly ban egy Pozma ne vû
ku lák (akit a Szov jet uni ó ba is de por tál -
tak) nyil vá no san ki je len tet te, hogy „ha
a dol gok az õ be lá tá sa sze rint tör tén -
nek, min den kom mu nis tát lám pa osz -
lop ra kell fel akasz ta ni”.

Ha son ló an egy Aizele ne vû pol gár
(aki a kö zel múlt ban Bu da pes ten volt 
lá to ga tó ban) ki je len tet te, hogy az ot ta ni
lá za dók bu ták és sza ma rak, mert ott az
éle lem és egyéb fo gyasz tá si cik kek bõ ven
van nak és ol csók. Ugyan ak kor ten den ci -
ó zu san meg kér dez te: „mit te gye nek ak -
kor a ro má ni ai mun ká sok és pa rasz tok,
ha ama zok nak jo guk van a fel ke lés re?”

Ro mán Or szá gos Le vél tár Márama-
ros me gyei Hi va ta la (a to váb bi ak ban
ROLMMH), a Ro mán Kom mu nis ta Párt
Tar to má nyi Bi zott sá gá nak Le vél tá ra (a
to váb bi ak ban RKP TB le vél tár) 922-es
lel tár, 15/1956. szám 1–2.2.

2. [Kel te zet len. 1956. ok tó ber 25.
kö rül, Nagy bá nya] A tar to má nyi Secu-
ritate je len té se a Ro mán Mun kás párt hoz
a poz nañi és bu da pes ti ese mé nyek nek
Nagy bá nya tar to mány te rü le tén tör tént
kom men tá lá sá ról

A poz na ñi és a mos ta ni bu da pes ti
ese mé nye ket Nagy bá nya tar to mány
egész te rü le té nek la kos sá ga kö zel rõl és
nagy ér dek lõ dés sel fi gyel te.

A be csü le tes em be rek egé szen más -
ként, a na ci o na lis ta, so vén és el len sé -
ges sze mé lyek hez ké pest. […]

A rend szer rel szem ben el len sé ges
ro mán na ci o na lis ta ele mek a poz na ñi
fel ke lõk kel, úgy szin tén a mos ta ni bu da -
pes ti ek kel szo li dá ri sak, az ese mé nye ket
di csé rik, és úgy te kin tik mint a né pi de -
mok ra ti kus ál la mok nak a szo ci a liz mus
meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló po li ti ká já nak
ku dar cát.

Így ér té kel ték és kom men tál ták az
ese mé nye ket azok a na ci o na lis ta és so -
vén sze mé lyek, akik Moº Valer, a volt
na ci o na lis ta Nem ze ti Pa raszt párt me -
gyei bi zott sá gá nak volt tag ja, je len leg 
a szat má ri bel ke res ke del mi rak tár fõ nö -
ke, kö ré tö mö rül tek. A kör nye ze té hez tar -
to zó egyik sze mély azon kér dé sé re, hogy
ná lunk le het sé ges-e ha son ló fel ke lés,
Moº Valer ki je len tet te: „Csak a szik rát
lob bant sák fel, és meg lásd, az összes
odúk ból elõ jön nek.”

A ro mán re ak ció óva tos sá got hir det,
azt vall ja, hogy ná lunk ha son ló ak ci ók
ki vi te lé re a kö rül mé nyek még nem ked -
ve zõ ek. Amíg a nem zet kö zi ese mé nyek
nem fog ják annyi ra si et tet ni, míg nem
te rem tõd nek meg a meg fe le lõ fel té te lek
az ak ció ki rob ban tá sá ra, ad dig vár ni
kell. A hasz ta lan ál do za tok fe les le ge sek
és hi bá sak vol ná nak. Az ak ció ki rob -
ban tá sá hoz szük sé ges fel té te lek meg te -
rem tõ dé sé ig tü re lem re van szük sé günk,
és ké szü lõd nünk kell.

Ezt a né ze tet fej tet te ki Moº Valer, 
a szat má ri re ak ció fon tos sze mé lyi sé ge.
De a ro mán re ak ci ó nak a töb bi ra jon -
ban ta lál ha tó ex po nen sei is ha son ló vé -
le mé nyen van nak.
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A ma gyar na ci o na lis ta ele mek nyíl -
tan vagy hall ga tó la go san a bu da pes ti fel -
ke lõk kel va ló szo li da ri tá su kat fe je zik ki.

A szi ge ti fa ki ter me lé si és szál lí tá si
vál la lat Moºuþiu ne vû tiszt vi se lõ je a
mos ta ni bu da pes ti ese mé nyek rõl tu do -
mást sze rez ve ki je len tet te, õt ar ról ér te sí -
tet ték, hogy Ko lozs vá ron az egye te mis ták
áll nak elõ kö ve te lé se ik kel. Ha son ló an
Valent Vil mos, a nagy bá nyai épí té sze ti
és sze re lé si tröszt szál lí tá si rész le gé nek
ve ze tõ je egyik ba rát já val a bu da pes ti
ese mé nyek rõl be szél ve ki je len tet te: „Kár,
hogy nem va gyok én is ott, mert én is
kö zé jük áll nék. Rö vi de sen itt is ha son ló
lesz a hely zet, mert Te mes vá ron és Vá -
sár he lyen di ák meg moz du lá sok vol tak,
és azt hi szem, hogy ez a de mok rá cia 
vé gét je len ti.”

A tar to mány te rü le tén élõ ma gyar
na ci o na lis ta ele mek nyil vá no san vagy
hall ga tó la go san a bu da pes ti lá za dók
irán ti szo li da ri tá su kat fe je zik ki. Bi zo -
nyí ték er re a már fen nebb em lí tett Valent
Vil mos, va la mint Bojtor Já nos, a nagy -
bá nyai pénz ügyi osz tály fõ nö ke. Ez
utób bit egyik is me rõ sen meg kér dez te,
hogy a bu da pes ti ese mé nyek kel kap cso -
lat ban mi a vé le mé nye. Õ azt fe lel te:
„Meg lá tod, mi tör té nik majd ná lunk, ha
a mi e ink Ju go szlá vi á ból ha za tér nek!”

Ágos ton La jos, a Nagy bá nya tar to -
má nyi he lyi épít ke zé si tröszt 4-es szá mú
vál la la tá nak fõ tech no ló gu sa ok tó ber 24-
én ta lál ko zott az egyik ba rát já val, és a
bu da pes ti ese mé nyek rõl kezd tek be szél -
get ni. Ágos ton ki je len tet te: „Tün te té sek
nem csak Bu da pes ten vol tak, ha nem 
a deb re ce ni egye te mis ták is, te hát Ma -
gyar or szág jól la kott az orosz ve ze tés sel,
a ma gya rok ön ma gu kat akar ják ve zet -
ni. Én tor kig va gyok min den nel! Párt tag
va gyok, de jól lak tam! Na gyon kí ván csi
va gyok, hogy mi fog tör tén ni? Min den -
kép pen fon tos vál to zá sok lesz nek!” Né -
ma Fe renc, a Tasnád ra jo ni Nántû mol -
ná ra, fo lyó év ok tó ber 24-én egy 30 em -
ber bõl ál ló cso port elõtt ki je len tet te: 
„A Ma gyar Nép köz tár sa ság ban az em -
be rek meg elé gel ték az ál lam nak va ló
ter mény be szol gál ta tást.” A kö vet ke zõk -
ben a ne ve zett ki je len tet te: „ha az em -
be rek az õ párt ján áll ná nak, ne künk

sem kel le ne sem mi fé le be szol gál ta tást
ad nunk az ál lam nak.” A meg ne ve zett
ezt a ki je len tést az zal a cél lal tet te, hogy
a pa rasz tok kö zött ná lunk is zen dü lés
tör tén jen, és ta gad ják meg az ál la mi 
be szol gál ta tást.

A meg ne ve zet tet ál la mi szer ve ink
ki vizs gá lás és bün te tés cél já ból le tar tóz -
tat ták. Meg ál la pí tot ták, hogy na ci o na -
lis ta ma gyar sze mé lyek, akik út le vél lel
a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban lá to ga tást
tet tek, vissza tér tük után mun ka hely ü-
kön vagy is me rõ se ik kö zött min den fé le
iz ga tó hí re ket ter jesz te nek. Pél dá ul Ber-
ger Im re, a nagy bá nyai Gh. Gheor-ghiu-
Dej üze me tiszt vi se lõ je fo lyó év ok tó ber
19-én ér ke zett vissza a Ma gyar Nép köz -
tár sa ság ból, és mind a mun ka he lyén,
mind is me rõ sei kö zött ki je len tet te, hogy
„Ma gya ror szá gon iga zi de mok rá cia van,
mert az em be rek nek meg en ge dik, hogy
bár mit cse le ked je nek, nyíl tan tün tet het -
nek is, a saj tó sza bad. Ná lunk szó lás -
sza bad ság nem lé te zik, és mi gaz da sá gi
és po li ti kai szem pont ból 20–30 év vel 
el ma rad tunk Ma gyar or szág mö gött.”

[…]
A Tasnád köz sé gi Mihacea Iri na ki je -

len tet te: „rég óta tud ja, hogy ezek a ma -
gyar or szá gi ese mé nyek be kö vet kez nek,
mert a nép az adót és a be szol gál ta tást
már nem tud ta el vi sel ni, és eze ket õ egy
Ma gya ror szág ról ér ke zett ro ko ná tól hal -
lot ta, aki ok tó ber 17. és 22. kö zött volt
Tasnádon, és ki je len tet te, a ma gyar or -
szá gi la ko so kat ér te sí tet ték, hogy egy
pro vo ká ció és ren det len ség fog be kö vet -
kez ni, de en nek ki rob ba ná si ide jét nem
tud ták.”

In téz ke dés tör tént a jel zett sze mély
azo no sí tá sá ról és meg fi gye lé sé rõl ar ra
az idõ re, amíg a Ro mán Nép köz tár sa -
ság ban tar tóz ko dik.

A nagy ká ro lyi Tarnai Kár oly a bu da -
pes ti ese mé nyek rõl ér te sül ve ki je len tet te:
„Ha a ma gyar had se reg ben õ tiszt vol -
na, a had se re get a ke zé be ven né, és egy
cso port lá za dó élén a har cok ban részt
ven ne.” Ne ve zett sze mély a bu da pes ti
rá dió köz lé se it cá fol ja, ki je lent vén,
hogy ezek nem iga zak, mert a lá za dó
cso por tok nem ka pi tu lál tak. A lá za dó -
kat õ „sza bad ság har cos ok nak” ne ve zi. dokumentum

99



A nagy ká ro lyi volt nyi las Nagy Jó -
zsef ki je len tet te, õ tud ja, hogy „ha son ló
ese mé nyek a kö zel jö võ ben a mi or szá -
gunk ban is be kö vet kez nek”.

A fent ne ve zett sze mé lyek kö ze li
meg fi gye lé sé rõl, ál lí tá sa ik el len õr zé sé -
rõl, va la mint el len for ra dal mi szán dé -
ka ik ki de rí té sé rõl in téz ked tünk.

Ér te sül tünk, hogy a Szatmár vá ro si
ró mai ka to li kus re ak ci ós klé rus fo lyó év
ok tó ber 28-án, Krisz tus Ki rály sá ga ün -
ne pe al kal má ból egy tö meg de monst rá -
ci ót igyek szik elõ ké szí te ni. A meg ne ve -
zett pap ság a temp lom ban a hí võ ket
kér ni fog ja, hogy ezt a na pot imád ko zás
és a le tar tóz ta tott pa pok ki sza ba dí tá sá -
ért va ló til ta ko zá sok elõz zék meg.

Sipos Fe renc szat má ri ró mai ka to li -
kus pap egy ba rát já val be szél get ve el -
mond ta, en nek az ak ci ó nak a va ló di
cél ja az, hogy a tö meg ben agi tá ci ót
foly tas sa nak, hogy a temp lom ból va ló
ki jö ve tel után a la ko sok kö zött nép sze -
rû sít sék az ak ci ót, fe szült hely ze tet te -
remt se nek, és a la ko sok a fog va tar tott
pa pok ki sza ba dí tá sa ér de ké ben nyíl tan
tün tes se nek, és a ha tó sá go kat ez irány -
ba kény sze rít sék. „Most el ér ke zett en -
nek ide je és az ügy meg va ló sí tá sá hoz
al kal mas pil la nat!” kö zöl te a ne ve zett.

En nek az ér te sí tés nek el len õr zé sé re
a szük sé ges in téz ke dé se ket meg tet tük,
és az is ki de rí ten dõ, hogy az ak ci ót a
tar to mány töb bi ra jon já ban is elõ ké szí -
tik-e vagy sem.

Restea Miron nagy ká ro lyi tiszt vi se lõ
a bu da pes ti ese mé nyek rõl be szél ve ki je -
len tet te: „ezek az ese mé nyek Iosif Broz
Ti to ren del ke zé se i nek a kö vet kez mé -
nyei, és hogy a Ro mán Nép köz tár sa ság
kor mány kül dött sé ge most ugyan ezen
ren del ke zé se ket kap ja, mert a ke let-eu -
ró pai or szá gok ve ze tõ je Titó.”

Ha son ló an nyi lat ko zott Bo tor Ioan,
a nagy bá nyai pénz ügyi hi va tal fõ nö ke
is, aki ki je len tet te: „Majd meg lá tod, mi
tör té nik ná lunk, mi u tán a mi e ink Ju go -
szlá vi á ból vissza tér nek, mert ott uta sí -
tá so kat kap nak, és ezek eze ket min den -
ben tel je sí tik.”

So kat mon dó az a mód, ahogy eze ket
az ese mé nye ket a ro mán, más rész rõl
a ma gyar re ak ci ós kö rök ben ér tel me zik.

Ro mán na ci o na lis ták, mint Dica Emi-
lian avasfelsõfalusi nyug dí jas és Cotoiu
Nicolae ugyan csak avasfelsõfalusi la -
kos ki je len tet ték, hogy a fel ke lés nem az
ál lam rend meg vál toz ta tá sát cé loz za,
ha nem csu pán a meg fe le lõ idõ nek és 
a Len gye lor szág ban tör tén tek ki hasz ná -
lá sá val Er dély nek Ma gya ror szág hoz
va ló csa to lá sát kér jék. A nagy bá nyai
ma gyar na ci o na lis ták a Ma gya ror szá -
gon tör tén te ket, va la mint a ro mán és 
a ma gyar de le gá ci ó nak Ju go szlá vi á ban
va ló je len lét ét ér te kez let ként ér té ke lik,
mely nek cél ja a Sztá lin ál tal meg sza -
bott ha tá rok re ví zi ó ja. Észak-Er dély nek
Ma gya ror szág hoz va ló csa to lá sa.

Baciu An na, a Nagy ká roly ra jo ni bi -
zott ság ban fe le lõs funk ci ót be töl tõ sze -
mély bi zal mat la nul kom men tál ta Nagy
Im ré nek a mi nisz ter ta ná csi el nö ké vé tör -
tént meg vá lasz tá sát, va la mint Gomulka
elv társ nak a Len gyel Mun kás párt Köz -
pin ti Bi zott sá ga el sõ tit ká rá vá tör tént 
ki ne ve zé sét, ki je lent vén, hogy egy szer
mind ket tõ jü ket ki zár ták a párt ból. Tar -
to má nyunk te rü le tén lé te zõ vál la la tok
mun ká sa i nak több sé ge a ma gyar or szá -
gi és len gyel or szá gi ese mé nyek rõl teg -
nap ra szer zett tu do mást.

Je len leg ál ta lá nos ság ban a mun ká -
sok kö zött ko mo lyabb nyug ta lan ság
nincs, csu pán ke vés vál la lat nál for dult
elõ né hány izo lált eset. Így a nagy bá -
nyai fernezelyi Má jus 1 üze mek nél Du-
mitran Coloman, a Ro mán Mun kás párt
tag ja, Tarþa Iustin me cha ni kus, Pop
Gavrila asz ta los, Mé szá ros Pál asz ta -
los, Szebeni Ja kab ács, Filovici Nicolae
ács, ªuta Dionisie ke rék gyár tó, Tar Mi -
hály ke rék gyár tó, Sfeºciuc Iosif me cha -
ni kus és má sok a fi ze té sük mi at ti elé ge -
det len sé gü ket nyil vá nít ják, a len gyel or -
szá gi ese mé nyek kel szim pa ti zál nak, 
és ar ra cé loz gat nak, hogy a fernezelyi
mun ká sok is a Len gye lor szág ban fel lá -
zadt mun ká so ké hoz ha son ló hely zet -
ben van nak. Pop Gavril egye bek kö zött
ki je len tet te: „Sen ki vel sem va gyok elv -
társ, csak azok kal, akik nek ha vi fi ze té -
sük 400 lej. Hogy le het nék elv társ azok -
kal, akik nek 1500 le jes fi ze té sük van, és
plusz ban még ré gi sé git és pré mi u mot is
kap nak? Mi, mun ká sok elv tár sak csu -100
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pán jel sza vak ban va gyunk, a fi ze tés kor
azon ban õk az el sõk!”

A nagy bá nyai G. Gheorghiu-Dej vál -
la lat nál fo ko zott elé ge det len sé get le het
ész re ven ni a 2000-es mi nisz ter ta ná csi
ha tá ro zat ér vé nye sí té se kö rül, az új fi -
ze té sek kel kap cso lat ban. Az elé ge det -
len ség on nan szár ma zik, hogy Kis he gyi
Gé za igaz ga tó, Pavlon fõ mér nök és
Jerzsábek Mik lós fõ köny ve lõ új ból ki vé -
te lez nek: vé den ce ik kel ked vez mé nyez -
nek, bánt va az ön zet le ne ket. Az elé ge -
det le nek élén Trifa Cristea mér nök, Chi-
ºuþiu Ioan és má sok van nak. […]

Mos ta nig nin cse nek ér te sü lé se ink
ar ról, hogy tar to má nyunk bár mely ré -
szén a bu da pes ti ese mé nyek hez ha son -
ló ak ci ó kat ké szí te né nek elõ.

A fen nebb meg ne ve zett sze mé lye ket,
akik a Bu da pes ten tör tént ese mé nyek -
ben va ló rész vé te li szán dé ku kat fe jez ték
ki, ha son ló ak ci ók meg szer ve zé sé nek
cél já ból szo ros meg fi gye lés alatt tart juk.

RKP TB le vél tár, 922-es lel tár, 15/-
1956. szám, 148–153.

3. [Kel te zés nél kül, ok tó ber 25 kö -
rül, Nagy bá nya]

A Ro mán Mun kás párt Nagy bá nya
tar to má nyi bi zott sá gá nak je len té se a párt
köz pon ti bi zott sá gá hoz

A ma gyar or szá gi ese mé nye ket tar -
to má nyunk la ko sai s fõ ként az el len sé -
ges ele mek to vább kom men tál ják. 

Az el len sé ges ele mek az el len for ra da -
lom mal ro kon szen vez ve nyi lat koz nak,
és az im pe ri a lis ta rá dió adók ból a „for -
ra da lom ter je dé sé rõl” hal lott hí re ket 
to vább ad ják.

Így Ma ri an Ambroziu, a nagy bá nyai
köz pon tú mû he lyek al kal ma zott ja, aki
Bu da pest rõl az ese mé nyek kez de tén
tért ha za, ki je len tet te: „Úton vol tam 
az ál lo más fe lé, ami kor a tün te tõk me -
ne tét meg lát tam, akik a 16 pont ban
meg fo gal ma zott kö ve te lé se i ket tar tal -
ma zó fel ira to kat vit ték. A dol gok nem
csen de sed nek, és a fel ke lõk még csak
most erõ söd nek iga zán. Egész Nyu gat-
Ma gyar or szág a ke zük ben van. Ör ven -
dek, mert a kom mu nis tá kat és rend sze -
rü ket nem tu dom ked vel ni, és meg gyõ -
zõ dé sem, hogy Gheorghiu-Dej ná lunk
is in téz ked ni fog az élet kö rül mé nyek
ja ví tá sá ért, mert ahogy most van, úgy
nem le het él ni!”

Munteanu Ilie volt mi li cis ta õr mes -
ter és Bu dai Sán dor volt hor thysta
csend õr, mind ket ten szat má ri la ko sok
szin tén így nyi lat koz tak. Ilieº Andrei, 
a szat má ri Unió gyár tiszt vi se lõ je ki je -
len tet te, hogy ná lunk a hely zet még a
ma gyar or szá gi nál is bor zal ma sabb,
mert at tól a föld mû ves tõl, aki 1000 kg
ga bo nát ter mel, 900 kg-ot kö te le zõ be -
szol gál ta tás ba vesz nek el. […]

RKP TB le vél tár, 922-es lel tár, 15/
1956. szám, 148–153.
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Már mint: mennyi re ju tot tunk ne -
gyed szá zad alatt a Ma gya ror szág gal ha -
tá ros ál la mok ban élõ ma gya rok nyel vi
köz ér zet ének ja ví tá sá ban, nyel vi jo ga i -
nak ér vé nye sí té sé ben? Ju tot tunk va la -
mi re is? Ezek a ma gyar nyel vi kér dé sek
csak 1990 kö rül let tek köz be széd dé. El -
té rõ en pél dá ul a ma gyar iro da lom és
nép ze ne, tánc ház kér dé se i tõl. De a köz -
be széd nél jó val fon to sab bak a té nyek. 

1. Nyel vé szet
A múlt szá zad utol só év ti ze de elõtt

a Kár pát-me den cei ma gyar nyel vé szek
nem igen fog lal koz tak a nem ze ti ki sebb -
sé gek kel, pél dá ul az er dé lyi ma gya rok -
kal vagy a ma gyar or szá gi ro má nok kal.
1990-ig mind össze a vas füg göny ön tú li
ma gya rok ról, a bur gen lan di ak ról és az
ame ri ka i ak ról ké szült tu do má nyos, ob -
jek tív nyel vé sze ti elem zés. A po li ti kai
dik ta tú rák evi dens ma gya rá za tát ad ták
a ki sebb sé gi két nyel vû ek ta bu sí tá sá -
nak, de volt egy má sik, nem po li ti kai
oka is a csönd nek: a ma gyar nyelv mû -
ve lõ ha gyo mány. Ez az év szá za dos ha -
gyo mány a he lyes nek, vá lasz té kos nak,
ma gya ros nak ki ki ál tott vagy an nak vélt
nyel vi ide ált pro pa gál ta, s eköz ben 
a két nyel vû ma gya ro kat az egy nyel vû -
ek nek föl ál lí tott mér cé vel mé rics kél te.
A nyelv tu do mány nak az a dol ga, hogy
azt vizs gál ja, mi ként hasz nál ják/be szé -
lik az em be rek anya nyel vü ket, mi köz -
ben élik min den na pi éle tü ket. Az ilyen
ku ta tás jó val ne he zebb, de sok kal több
új, tu do má nyo san meg ala po zott is me -
re tet ered mé nyez, mint a ma gyar nyel -
vi ide ál ma gas ug ró lé cét föl ál lí tó és a

léc ál lan dó le ve ré sén szo mor ko dó
nyelv mû ve lés, ami per sze nem is tu do -
mány, ha tu do má nyon olyan va la mit
ér tünk, ami új, ér vé nyes is me re te ket
hoz lét re.

Az 1980-as évek ele jén a nyel vé szek
egy ré sze és a nyelv mû ve lõk zö me, to -
váb bá a ma gyar or szá gi köz vé le mény
úgy tud ta, hogy a cseh szlo vá ki ai, szov -
jet-uk raj nai, ro má ni ai és ju go szlá vi ai
ma gya rok, nem be szél ve az auszt ri ai és
más nyu ga ti ma gya rok ról, „ma ka ró ni
nyel ven be szél nek”, tö rik a ma gyart, s
eb bõl ki fo lyó lag nem is jó ma gyar em -
be rek. Töb bé-ke vés bé ha son ló an vé le -
ked tek a ki sebb sé gi ma gya rok is, szin te
ki vé tel nél kül. Az MTA Nyelv tu do má -
nyi In té ze té ben ké szí tett Nyelv mû ve lõ
ké zi könyv ben (1980. 1288–1292) a „kül -
föld ön élõ ma gya rok nyel ve” cikk ben
egye bek mel lett azt ol vas hat tuk, hogy 
„a két nyel vû ség kö rül mé nyei közt [...] 
A nyel vi rend szer fel bom lá sá val [...] 
a gon dol ko dás ma ga vá lik az egyén ben
szer vet len né, bom lot tá, fe le más sá.”  

A Kár pát-me den cei ma gyar nyel vé -
szet ben a két nyel vû ma gya rok nyelv tu -
do má nyi szem pont ból sza lon ké pes
vizs gá la ta ak kor kez dõ dött el, ami kor 
a Nyelv tu do má nyi In té zet Élõ nyel vi
Osz tá lya 1988-ban Bu dán meg ren dez te
az 1. Élõ nyel vi Kon fe ren ci át, új vi dé ki
ma gyar nyel vé szek rész vé te lé vel (Ba-
logh–Kontra [szerk.] 1990). 1995-ben
már – Hor vát or szág ki vé te lé vel – min -
den kör nye zõ or szág ma gyar ja i ra ki ter -
je dõ ku ta tás in dult, eb bõl ke let ke zett 
A ma gyar nyelv a Kár pát-me den cé ben
a XX. szá zad vé gén c. könyv so ro zat102
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(Csernicskó 1998, Göncz 1999, Lans-
tyák 2000, Szépfalusi–Vörös–Beregszá-
szi–Kontra 2012). 

Az Élõ nyel vi Kon fe ren ci á kat az el sõ
év ti zed ben éven te ren dez te meg az
MTA Nyelv tu do má nyi In té ze té nek Élõ -
nyel vi Osz tá lya és egy kör nye zõ or szág -
be li egye te mi ma gyar nyel vész mû hely,
2000-ben a kon fe ren ci ák ön já ró vá vál -
tak, az óta két éven te ren de zik õket,
2012-ben volt a 17. Sze ge den, s 2014-
ben a 18. Nyitrán. Ezek a kon fe ren ci ák
let tek a Kár pát-me den cei ma gyar nyel -
vé szek együtt mû kö dé sé nek s egy ben 
a ma gyar pá rú két nyel vû ség ku ta tá sá -
nak leg fon to sabb fó ru mai. 

A ha tá ron tú li ma gya rok nyel vé sze -
ti ku ta tá sa rö vid idõn be lül a ma gyar
nyel vé szet egyik leg za jo sabb per pat va -
rá hoz ve ze tett: jó egy év ti ze den át po le -
mi zál tak, nem rit kán egy mást ócsá rol -
va, a tu do má nyos ob jek ti vi tás ra tö rek -
võ nyel vé szek és a nyelv mû ve lõk, de
„nor má lis em be rek” is, va gyis olyan
em be rek, akik so sem sze rez tek egye te -
mi dip lo mát nyel vé szet bõl. En nek a vi -
tá nak egy ré szét ki ad tuk Nyelv men tés
vagy nyelv áru lás? cím mel (Kontra–Saly
[szerk.] 1998). A „há bo rú”, amely bõl
nem hi á nyoz tak a nem zet áru ló zá sok
sem, kö rül be lül ak kor ért vé get, ami kor
a ko lozs vá ri nyel vész pro fesszor, Szi-
l ágyi N. Sán dor 2002. má jus 2-án az
Aka dé mi án köz gyû lé si elõ adást tar tott
A ma gyar nyelv a Ma gya ror szág gal
szom szé dos or szá gok ban cím mel (Szil -
ágyi 2008). En nek az elõ adás nak sok
ho za dé ka volt. Az egyik az, hogy Szi-
l ágyi ja vas la tot tett a ma gyar nyelv tör -
té ne te pe ri o di zá ci ó já nak meg vál toz ta -
tá sá ra, mi vel 1918-ban vé get ért az 
a nyelv tör té ne ti kor szak, ami kor a ma -
gyar nyel vet a ma gyar or szá gi ma gyar
nyelv vel le he tett azo no sí ta ni. A dol gok
je len le gi ál lá sa sze rint – mond ta Szi-
l ágyi – a ma gyar nyel vet a Kár pát-me -
den ce 8 or szá gá ban be szé lik, de csak
Ma gya ror szá gon hi va ta los nyelv, és
egye dül itt van tel jes, min den szint re
és te rü let re ki ter je dõ hasz ná la ti kö re.
Áll jon itt egy hosszabb idé zet Szil ágyi -
tól, azt il luszt rá lan dó, mit is jelent(ett)
a ma gyar nyel vé szek nek az, ami rõl szó

van: „A nyel vész szak má ban hosszú
ide ig [...] a ma gyar or szá gi nyelv vál to -
zat ra úgy te kin tet tünk, mint amely nek
nem csak föld raj zi, ha nem nor ma tív ér -
te lem ben is köz pon ti, sõt, hogy úgy
mond jam, mo no pol hely ze te van. Eb bõl
így még ta lán nem is lett vol na nagy
baj, de vul gá ri sabb meg fo gal ma zás ban
ez már úgy szólt, hogy min den úgy van
ma gya rul, ahogy Ma gya ror szá gon hasz-
nál ják, ha pe dig va la mit nem úgy hasz -
ná lunk, az leg alább is két sé ges, hogy
egy ál ta lán ma gya rul van-e, de ál ta lá -
ban en nél csú nyáb ban is mond tuk. Ha
azon ban to vább ra is ra gasz kod nánk 
eh hez a szem lé let hez, ak kor ez azt je -
len te né, hogy ne künk már nem kell fél -
nünk a ma gyar nyelv több fe lé sza ka dá -
sá tól, hi szen már meg tör tént. A mos ta -
ni nyelv tör té ne ti kor szak ban ugyan is 
a ma gyar nyelv egy sé gét csak is úgy le -
het fenn tar ta ni, ha tu do má sul vesszük,
hogy ma gya rul be szél ni több fé le kép -
pen is le het, és ez így van rend jén. Ez
nem azt je len ti, hogy már nem ér vé -
nyes a »csak egy ma gyar nyelv van« té -
te le. De hogy nem ér vé nyes. De csak ak -
kor ma rad hat az, ha úgy fog juk fel,
hogy ezen az egy ma gyar nyel ven az
em be rek kü lön bö zõ kép pen be szél nek,
hely ze tük nek meg fe le lõ en.” (Szil ágyi
2008. 115.)

Ne gyed szá zad múl tán a ma gyar
nyelv tu do mány mérv adó kö re i ben im -
már min den ki el fo gad ja, hogy: a ma gyar
is több köz pon tú nyelv,2 s a két nyel vû
ma gya rok is nor má lis em be rek; a két -
nyel vû em ber kü lön bö zik az egy nyel -
vû tõl, és so sem be szél het egy nyel vet
úgy, mint az egy nyel vû; a ha gyo má -
nyos, pu ris ta ma gyar nyelv mû ve lés 
al kal mat lan a két nyel vû ma gya rok
gond ja i nak eny hí té sé re, de na gyon is
al kal mas e gon dok nö ve lé sé re.

Ha vé gig te kin tünk a gya kor la tibb
fej le mé nye ken, öröm mel nyug táz hat -
juk, hogy: 

– Tíz év vel ez elõtt a Ma gyar ér tel me -
zõ ké zi szó tár 2., át dol go zott ki adá sá val
(Pusz tai 2003) meg kez dõ dött a ma gyar
nyelv határtalanítása, va gyis a ha tá ron
tú li ma gyar nyelv vál to za tok azon stan - közelkép
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dard sza va i nak, szó je len té se i nek lel tár -
ba vé te le, ame lyek Ma gya ror szá gon is -
me ret le nek (pl. szlo vá ki ai ma gyar alap -
is ko la ’általános is ko la’, párki ’virsli’,
kár pát al jai blokk ’(tíz do boz) ci ga ret tát
tar tal ma zó cso mag; kar ton’, szi rup
’szörp’, er dé lyi doszár ’irattartó, dosszié’,
ara gáz ’propán-bután gáz, gáz re zsó’).  

– En nek nagy szim bo li kus je len tõ -
sé ge is van, ugyan is az MTA te kin té lye
se gí ti a nyel vé sze ket ab ban, hogy a ma -
gyar or szá gi ma gyar nyelv he lyett im -
már az egye te mes ma gyar nyelv szó tá -
ra it, ké zi köny ve it, horribile dictu:
nyelv ta na it ké szít sék el.

– Ti zen két éve si ke re sen mû kö dik 
a Termini Ma gyar Nyel vi Ku ta tó há ló zat
(lásd Benõ–Péntek [szerk.] 2011), na -
gyon si ke re sen határtalanítják nyel -
vün ket, mél tat lan anya gi kö rül mé nyek
kö ze pet te (ugyan is az MTA ki szá mít -
ha tó, de sze rény fi nan szí ro zá sá val mû -
köd nek, rég szük sé gük len ne ma gyar
kor mány za ti fi nan szí ro zás ra is).

– A ma gyar nyelv ter ve zés sel és
nyel vi jo gok kal kap cso la tos tu do má -
nyos kon fe ren ci ák, ki ad vány ok nem
csu pán az ál lam tól független3 tu do má -
nyos szfé rá ban ke let kez nek (pl. Lans-
tyák–Szabómihály [szerk.] 2002, Kont-
ra–Hattyár [szerk.] 2002, Kont ra (szerk.)
2005), ha nem az el múlt há rom év ben
im már a Köz tár sa sá gi Hi va tal és a Nem -
zet po li ti kai Ku ta tó in té zet is elõ ruk kolt
va la mi vel (Csernicskó–Szabómihály
2010, Eplényi–Kántor [szerk.] 2012).

– Az MTA Ma gyar Tu do má nyos ság
Kül föld ön El nö ki Bi zott ság fel ké ré sé re
és tá mo ga tá sá val ké szí tett tan nyelv-vá -
lasz tá si tá jé koz ta tó fü ze tek (Csernics-
kó–Göncz 2009, Máté–Kosić–Göncz
2009, Kolláth–Varga–Göncz 2009 és
Kelemen–Szoták–Göncz 2009) olyan
si ke res nek bi zo nyul tak, hogy mi u tán
Kár pát al ján az 1. ki adás ból 6000 pél -
dányt meg kap tak a ma gyar szü lõk, a
kár pát al jai re for má tus egy ház új ki -
adást ké szít te tett 5000 pél dány ban. Ide
tar to zik még, hogy a „kis or szá gok”
bro sú rá it kö ve tõ en Er dély ben is meg je -
lent egy tannyelvválasztási út mu ta tó
(Pén tek 2011). 

– Meg je len tek nyom ta tott nyel vi jo -
gi út mu ta tók a szlo vá ki ai, ro má ni ai és
szer bi ai ma gya rok szá má ra (Cúth–Ho-
rony–Lancz 2010, Bogdán–Mohácsek
2012, Beretka 2011) és mû köd nek
internetes ta nács adók Ro má ni á ban
(http://nyelvi-jogok-romaniaban.magyar
-emberi-jogok.eu/ és https://www.face-
book.com/NyelviJogok) va la mint Szlo -
vá ki á ban (www.jogsegely.sk). 

– Bi zo nyos fo kú vál to zás, fej lõ dés
ta pasz tal ha tó a ha tá ron tú li ma gyar
anya nyel vi ne ve lés ben dol go zó ta ní -
tók, ta ná rok kép zé sé ben, to vább kép zé -
sé ben, va la mint az ál ta luk hasz nált
tan köny vek szak mai szín vo na lá ban
(lásd pl. Sán dor (szerk.) 2000, Szil ágyi
2000, Be reg szá szi 2010, 2011 és 2012).

– Meg je len tek a köz mû ve lõ dést
szol gá ló szín vo na las nyel vé sze ti köny -
vek is, pl. Be nõ (szerk.) 2009, Csernics-
kó (szerk.) 2010, Horony–Orosz–Szalay
2012, Tánczos 2008; sõt egye te mi tan -
köny vek is, il let ve an nak is hasz nál ha -
tó mo nog rá fi ák, pl. Csernicskó 2013,
Lanstyák 2006, Menyhárt–Presinszky–
Sándor 2009 és Silling 2010. 

2. Anya nyel vi ne ve lés
Né hány szót ejt sünk az anya nyel vi

ne ve lés rõl is! Ki in du lás ként el fo gad hat -
juk azt, amit a ma gyar nyelv és iro da lom
tan tárgy vál to zá sa it vizs gál va Margócsy
Ist ván írt (1996. 52): „[...] ma az anya -
nyelv ok ta tá sá nak nem az a funk ci ó ja,
hogy fel ké szít sen a ma gas szin tû, mû -
velt, írás be li, sok mû faj ban is ér vé nye -
sül ni tu dó nyelv hasz ná lat ra, ha nem az,
hogy csak sza bá lyoz za és stan dar di zál ja
a be szé det és az alap szin tû fo gal ma zást,
az az (mai ér te lem ben vett) nyelv mû ve lõ
funk ci ót lás son el”.

Margócsy meg ál la pí tá sa a ma gyar -
or szá gi köz ok ta tás ra vo nat ko zik, de ér -
vé nyes a ha tá ron tú li ma gya rok anya -
nyel vi ne ve lé sé re is. Sõt, ott a hely zet
rosszabb, mi vel a ki sebb sé gi ma gya rok,
el nyo mott, fe nye ge tett hely ze tük mi att
sok kal na gyobb fon tos sá got tu laj do ní -
ta nak a nyelv mû ve lés nek, mint a ma -
gyar or szá gi ak. Nyel vész szá má ra ri asz -
tó be le gon dol ni ab ba, mi tör tén het egy
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olyan ma gyar is ko lá ban, pél dá ul a csal -
ló kö zi nyékvárkonyiban, ahol egy 7
éves kis fiú anya nyelv ét az is ko lai ta ní tó
el kez di „he lyes”-re fa rig csál ni. A kis fiú
így me sél a bá rány him lõ jé rõl: „Ne kem
meg gyöttek ak ko rák mint egy ló.
Figyēd ë gyött ek ko ra is má Na ek ko ra
vót Jó nagy vót és olyan da gadt is vót
[...] Hó lyag van raj ta Folyópúderrã kõ
kenyni De ami kor má a vígin így ki seb -
bek ak kor magátú kõ ēszárodnia
Osztán le kõ gyönnie a seb nek [...] Én
is egy szer a körmömmē víletlenû itt le -
kap tam és ha ja mon is gyött Va la ki nek
még a nyēvin is gyön Anyu hal lot ta
hogy va la ki nek még a nyēvin is gyött
Meg hogy a bá rány him lõ tû le le het
bénúni Fõ leg aki ilyen babakorábo kap -
ja ē an nak veszílyes” (Fo dor 2010. 135).

Az alá hú zott ré szek nyelv já rá si je -
len sé ge ket je löl nek, te hát el tér nek az
is ko la ál tal el várt, pre fe rált nyelv vál to -
zat tól. Ha a ta ní tó vagy ta nár a gyer mek
be szé dét nem a hoz zá adó, ha nem a fel -
cse ré lõ nyelvpedagógia4 sze rint ja vít -
gat ja, ak kor ga ran tál tan be le ta pos a nö -
ven dék lel ké be, ki ala kít ja ben ne az al -
sóbb ren dû ség tu da tát, s egy ben fenn -
tart ja a ma gyar nyel vi ala pú tár sa dal mi
diszk ri mi ná ci ót.  

Ha azt a kér dést tesszük föl, hogy a
ki sebb sé gi ma gyar ta ní tók és ta ná rok
mek ko ra ré sze kö ve ti a hoz zá adó s mek -
ko ra a fel cse ré lõ nyelv pe da gó gi ai el ve -
ket, a vá lasz min den képp el szo mo rí tó.
A pe da gó gu sok túl nyo mó több sé ge –
anél kül hogy en nek tu da tá ban len ne –
be le ta pos a di á kok lel ké be, ki ala kít ja
ben nük az al sóbb ren dû ség tu da tát, és
fenn tart ja a ma gyar lingvicizmust
(nyel vi ala pú tár sa dal mi diszk ri mi ná -
ci ót). Óri á si fe le lõs sé ge van a ta nár kép -
zõ in téz mé nyek nek is. Kar di ná lis fon -
tos sá ga van an nak, hogy hoz zá adó,
vagy fel cse ré lõ szem lé le tû pe da gó gu so -
kat ké pez nek-e egy ma gyar pe da gó gus -
kép zõ in téz mény ben. 

3. Po li ti ka
Azt a kér dést igyek szem meg vá la -

szol ni, hogy mennyi re ju tot tunk ne -
gyed szá zad alatt a ha tá ron tú li ma gya -
rok nyel vi köz ér zet ének ja ví tá sá ban,

nyel vi jo ga i nak ér vé nye sí té sé ben. A ma-
gyar nyel vé szet ben elõ re ha la dást ta -
pasz tal tunk. Az anya nyel vi ne ve lés ben
sú lyos gon do kat lát tunk. És mi a hely -
zet a po li ti ká ban?

Ész tor szág nak, Fin nor szág nak, Fran -
ci a or szág nak, Ka na dá nak, Szlo vá ki á nak,
Svájc nak és na gyon sok más ál lam nak
van hi va ta lo san meg fo gal ma zott és al -
kot mány ba, tör vé nyek be fog lalt nyelv -
po li ti ká ja. Ma gya ror szág nak nincs, leg -
alább hat van éve nincs. (Amink van,
pél dá ul a 2001. évi XCVI. tör vény, a
„rek lám nyelv tör vény” vagy a 2011-ben
a kor mány ál tal be ha ran go zott in téz ke -
dé si terv a nem ze ti nyelv vé del mé re,
to vább fej lesz té sé re és nép sze rû sí té sé -
re, nem több lát szat in téz ke dés nél.) Az,
hogy Ma gya ror szág nak nin csen tu do má -
nyo san meg ala po zott, szisz te ma ti kus és
ra ci o ná lis nyelv po li ti ká ja, ko moly ri zi -
kó fak to runk, min den ma gyar nak, ha tá -
ro kon be lül s kí vül. Egye bek mel lett
ugyan is a kö vet ke zõk kel élünk együtt:

Egy szlo vá ki ai ma gyar par la men ti
kép vi se lõ az 1995. évi szlo vák ál lam -
nyelv tör vény kap csán nyil vá no san a
szlo vák na ci o na lis ta po li ti kát tá mo gat -
ta, aka ra ta el le né re, csu pán tu dat lan -
ság ból (lásd Kont ra 2010. 130.).

Egy ro má ni ai ma gyar po li ti kus né -
hány éve a ro mán asszi mi lá ci ós po li ti -
kát tá mo gat ta a ma gya rok ká rá ra, csu -
pán tu dat lan ság ból, ami kor azt han goz -
tat ta, hogy szük sé ges len ne ro mán
anya nyel vû ta ná ro kat al kal maz ni a
szé kely föl di is ko lák ban (lásd Kont ra
2010. 130.).

2013-ban a ha tá ron tú li ok ta tá si-ne -
ve lé si tá mo ga tás össze gét 500 mil lió
Ft-tal csök ken tet ték, a „túl zott de fi cit
el já rás” meg szün te té se ér de ké ben, ami
egy részt (ezt én mon dom, K. M.) egy
fél-tocsiknyi összeg, mai ér té ken egy-
huszadnyi szom bat he lyi fo ci sta di on
ára. De va ló já ban, már a csök ken tés
elõtt is, éves szin ten, két át lag ke re set tel
ren del ke zõ szü lõ vel szá mol va a ma gyar -
or szá gi tá mo ga tás csu pán 0,5–1,3%-a
a tá mo ga tott csa lád jö ve del mé nek (lásd
Egy cent ris ta...). Az, hogy a ma gyar or -
szá gi tá mo ga tók nak nincs ér tel mez he - közelkép
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tõ vá la szuk az anya or szá gi agy el szí vás -
ra, a szü lõ föl di, ci gá nyo kat súj tó szeg -
re gá ci ó ra s fõ leg az ál lam nyel vi is ko -
lák ba íra tott 30%-nyi ma gyar di ák el -
vesz té sé re, cá fol ha tat lan tény.

Mi ma gya rok jog gal le he tünk büsz -
kék a nyel vi jo gok ki mun ká lá sá ban két
pé csi és egy ko lozs vá ri pro fesszor ra:
Szé pe György re, Andrássy György re és
Szil ágyi N. Sán dor ra. Szé pe tag ja volt
an nak a szak ér tõi csa pat nak, ame lyik
ki dol goz ta az EBESZ Nem ze ti Ki sebb -
sé gi Fõ biz to sa Há gai Aján lá sa it (lásd
The Hague Recommendations, Szé pe
2011 és Skutnabb-Kangas 2001). And-
rássy pe dig jo gász ként – anél kül hogy
tu dott vol na a ko lozs vá ri nyel vész Szi-
l ágyi na gyon ha son ló kon cep ci ó já ról –
ki dol goz ta az uni ver zá lis nyel vi jo gok
el mé le tét (lásd Szil ágyi 1994/2003 és
Andrássy 1998, 2013). Szó val, ne künk
ma gya rok nak, len ne mit ap rí ta nunk a
tej be. De po li ti ku sa ink zö me so ha nem
is ta lál ko zott Szé pe, Szil ágyi és And-
rássy ne vé vel, aki meg ta lál ko zott, ön -
fel men tõ já té kok ba bo nyo lít ja ma gát.
Pe dig hát nem akár mi rõl van szó: ez 
a há rom ma gyar pro fesszor olyan nyel -
vi jo gi kon cep ci ót al ko tott, ami vel vi -
lág si kert arathatnán(a)k, az õ el gon do -
lá sa ik a finn ki sebb sé gi po li ti kát is 
el hal vá nyít hat nák a vi lág szín pa don. S
ha így len ne, an nak a ma gya rok, a ki -
sebb sé gi ma gya rok len né nek a leg na -
gyobb nyer te sei.  

Tud juk, hogy mi köz ben csök ken a
své dek szá ma Fin nor szág ban, nõ a svéd
tan nyel vû is ko lák ba íra tott gye re kek szá -
ma. Azért, mert a finn or szá gi svéd po li ti -
ku sok nak van nak szak kép zett nyel vész
ta nács adó ik, akik re hall gat nak is. 

Tud juk azt is (lásd Phillipson 2003.
1–23), hogy ha egy ál lam laissez faire
nyelv po li ti kát foly tat, ak kor óha tat la -
nul tá mo gat ja a több sé gi, el nyo mó po -
li ti kát foly ta tó kat. Le het, hogy fo gal ma
sincs ró la, de ezt te szi. Nem biz tos, hogy
mi ma gya rok va gyunk a ki vé te lek, akik
nem a több sé gi em be rek/nyel vek mal -
má ra hajt juk a vi zet. De az biz tos, sze -
rin tem, hogy er re nem az uk rán, ro mán
vagy szlo vák na ci o na lis ták kény sze rí -
te nek min ket.

A ma gyar po li ti ku sok nak a je lek
sze rint nincs szük sé ge a nyelv tu dós ok
szak tu dás ára, a nyel vé szek nem tud ják
be fo lyá sol ni a nyelv po li ti kát (lásd Kont-
 ra 2010. 179–192.). Eb ben sem mi fé le
vál to zás nem tör tént az el múlt ne gyed -
szá zad ban. Ezért is fõ het a fe jünk.

Mi e lõtt el küld tem a Ko runk szer -
kesz tõ i nek, 2014 jú li u sá ban új ra ol vas -
tam ezt a ta valy ok tó ber ben írt szö ve get.
Úgy lá tom, nincs mit vál toz tat nom raj ta.
Egy ma gyar or szá gi kor mány ren de let tel
ugyan áp ri lis ban lét re hoz tak egy kor -
mány hi va talt (Ma gyar Nyelv stra té gi ai
In té zet), de a je lek sze rint et tõl a nyel vé -
szek nek még in kább fõ het majd a fe je
(lásd sarkadizs 2014 és Laakso 2014).
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JEGY ZE TEK
1. Ez az írás a Gyö ke rek, utak, jö võk: az anya nyelv meg õr zé sé nek kér dé sei a Kár pát-me den cé ben kon -
fe ren ci án (MTA Pé csi Aka dé mi ai Bi zott ság, 2013. szep tem ber 13–14.) el mon dott elõ adá som szer kesz -
tett vál to za ta.  
2. Több köz pon tú nyelv nek az olyan nyel vet ne ve zik a nyelv tu do mány ban, amely nek stan dard vál to -
za ta több or szág ban hasz ná la tos, s így or szá gon ként sa já tos vo ná sok ra tesz szert. Ilyen nyelv az an -
gol, a fran cia, a né met, a por tu gál stb. Lásd Lanstyák 1995-öt, to váb bá szá mos vi ta cik ket Kont ra–Saly
(szerk.) 1998-ban.
3. „az ál lam tól füg get len tu do má nyos szfé rát” úgy ér tem, hogy az em lí tett ku ta tá sok és kö te tek nem
ma gyar ál la mi meg ren de lés re ké szül tek.
4. A hoz zá adó nyelv pe da gó gia cél ja egy új nyelv vál to zat meg ta ní tá sa oly mó don, hogy a di ák ere de -
ti nyelv vál to za ta ne sé rül jön. Az így ta nult új vál to zat a ré git nem ki ik tat ja, ha nem ah hoz hoz zá adó -
dik, a gyer mek nyel vi re per to ár ja ez ál tal bõ vül. A fel cse ré lõ nyelv pe da gó gia az új nyelv vál to za tot úgy
sa já tít tat ja el, hogy az a ré git (a gyer mek nem sztenderd nyelv vál to za tát) fel cse ré li, ki ik tat ja. Fél re ér -
té sek el ke rü lé se vé gett: nem az a kér dés, hogy a köz ok ta tás ban meg kell-e ta ní ta ni a sztenderd ma -
gyar köz nyel vet, ha nem az, hogy mi ként kell meg ta ní ta ni.
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Eu ró pá ra és az eu ró pai in teg rá ci ó ra. Janus Pan no ni us Tu do mány egye tem Eu ró pa Köz pont, Pécs,
1998.
Andrássy György: Nyelv sza bad ság: Egy egye te mes el is me rés re vá ró egye te mes em be ri jog. Di a lóg
Campus Ki adó, Bp.–Pécs, 2013.
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A (ro má ni ai) kom mu niz must fel dol -
go zó mû vek bõl még min dig nincs elég,
ak kor sem, ha úgy tû nik, las san Du nát
le het ne re kesz te ni ve lük. És amed dig
bár me lyik rész le te ta bu, ad dig újabb és
újabb mû vek és stra té gi ák kel le nek,
ame lyek a szem be né zést és fel dol go zást
se gí tik. A kér dés csak az, hogy mind ez
mi lyen mó don le het sé ges és mû kö dõ ké -
pes. A múlt fel dol go zás egyik leg iz gal -
ma sabb faj tá ja az, ami Bo dor Jo han na
köny vé nek alap ját ké pez né: a mikro-
történelem, amely az egyes em ber szem -
szö gé bõl a tö ké le tes ség igé nye nél kül és
a plu ra li tás je gyé ben kí sé rel meg gon -
dol kod ni a múlt ról. A Nem baj, majd
meg ér tem te hát nem egyet len és/vagy
ki emel ke dõ tör té ne te a kom mu nis ta
Ro má ni á nak, és ezt a szer zõ az utó szó -
ban exp li ci ten szó vá is te szi: „Nem hõs
va gyok, csak egy em ber. Ez a tör té net
egy gye rek lá nyé – azé, aki vol tam.” Egy
mon dat tal elõbb vi szont Bo dor a szer -
zõ sé gé vel kap cso lat ban is sza bad ko zik:
„Nem író va gyok, ha nem tánc mû vész.”
Ugyan ez a vo na ko dás je le nik meg a
könyv ele jén is, ahol a szer zõ in kább
ne vez né írás nak, mint re gény nek azt,
amit az ol va só ép pen a ke zé ben tart.
Mind ezek fé nyé ben két kér dés te võ dik
fel. Egy fe lõl va jon a mikrotörténet-írás
ré szé nek te kint he tõ-e egy olyan könyv,
ame lyet egy hang sú lyo san ki vált sá gos
sze mély ír meg, va gyis ké pes-e ez a
hang a tág ér te lem ben vett kis em ber
tör té ne tét kép vi sel ni? Más fe lõl ha a
tánc mû vész me mo ár ja ként ol vas suk
Bo dor Jo han na köny vét, ak kor az mi -
lyen mó don be fo lyá sol ja a múlt-, il let -
ve a mû ér tel me zést?

A Nem baj, majd meg ér tem tör té ne -
te sze rint a ko lozs vá ri szü le té sû, Bu ka -
rest ben ne vel ke dett, ép pen érett sé gi zõ
Jo han na be le egye zik ab ba, hogy név há -
zas sá got kös sön egy Ist ván ne ve ze tû
ma gyar or szá gi fér fi val, hogy majd csa -
lád egye sí tés ürü gyén a szü lei el hagy -
has sák az or szá got. Az õ há zas sá gát a
báty ja ha son ló ma nõ ve re elõ zi meg,
majd a kö rül mé nyek és le he tõ sé gek
úgy hoz zák, hogy elõ ször az édes apa,
majd az édes anya megy ki és ma rad
Ma gya ror szá gon, ma guk után hagy va 
a lá nyu kat, aki ez után egy ma ga in té zi 
a há zas ság hoz kap cso ló dó hi va ta los te -
en dõ ket, vé gez a ba lett in té zet ben, majd
el szer zõ dik egy év re a rossz hí rû Ope -
rett szín ház hoz, csak hogy le gyen va la -
mi mun ka he lye a ki ván dor lás en ge dé -
lyez te té sé ig. A könyv tu laj don kép pen
az ott hon ma radt lány hir te len és erõl -
te tett me ne tû fel nõt té vá lá sá nak, bel sõ
és kül sõ har ca i nak fel idé zé se, amely
egy szer re nyújt be te kin tést egy dik ta tó -
ri kus rend szer ször nyû gé pe ze té be és
ez zel pár hu za mo san ab ba, ahogy ez 
a szer ke zet köz vet le nül ki hat egy tet -
szõ le ge sen (vagy nem?) vá lasz tott fi a tal
lány éle té re. 

A fel idé zett tör té net már ön ma gá -
ban hát bor zon ga tó, és ne héz ol va só -
ként túl lép nem azo kon az alap ve tõ
kér dé se ken, ami ket Mihai, a re gény be li
Jo han na nagy sze rel me is fel tesz: mi -
lyen ön zõ, ke gyet len szü lõ le het az, aki
ilyet tesz a gyer me ké vel? Az igaz ság ta -
lan ság-ér ze tet csak fo koz za Jo han na
egyik ma gya rá za ta, ami kor le ír ja, hogy
mi lyen le he tõ sé gei vol tak an nak, aki el
akar ta hagy ni a kom mu niz mus alatt az téka
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or szá got, és szin te mel les leg hoz zá te -
szi, hogy a disszi dá lás „nem volt a mi
mû fa junk”. A re gény nem kér dõ je le zi
meg az el me ne telt, aho gyan an nak
mód ját sem: a vissza em lé ke zõ egy ér tel -
mû vé te szi, hogy min den ne héz ség el -
le né re meg ér tet te és meg bo csá tot ta
szü le i nek azt a dön tést, ami köz vet le -
nül és aka ra ta el le né re be fo lyá sol ta az
õ sor sát. Ilyen mó don a Nem baj, majd
meg ér tem megbocsátástörténet is le het -
ne, de az em lé ke zés fo lya ma tá ban nem
kap he lyet az ese mé nyek új ra élé se: 
Jo han na út ja a je len biz ton sá gá ból
könnye den és egy ér tel mû en idé zõ dik
fel, le zárt múlt ként. Az ol va só te hát
nem lesz ré sze se a fel dol go zás nak, a
tör tén te ket pe dig evi dens és vi tat ha tat -
lan em lé kek ként kö ve ti nyo mon. A név-
há zas ság, a tönk re vá gott sze re lem, Jo -
han na szak mai in du lá sá nak le he tet len -
sé ge, sõt több szö rös sze xu á lis zak la tá sa
és meg erõ sza ko lá sa is za var ta la nul je -
le ní tõ dik meg: az el be szé lõ tá vol ság tar -
tá sa nem hi deg ke gyet len ség sa ját ma -
gá val és a töb bi sze rep lõ vel szem ben,
ha nem el tar tás, amely egy szer re te szi
el me sél he tõ vé, ha tás va dásszá és fel szí -
nes sé a le ír ta kat. Meg je le ní tõ dik a kom -
mu niz mus Ro má ni á ja, ben ne egy iz gal -
mas nak ígér ke zõ ér tel mi sé gi és/vagy
mû vé szi mi li õ vel, és te li ugyan csak
ígé re tes fi a tal sze rep lõk kel, akik nek a
tör té ne te in ke resz tül vi szont csu pán 
a kom mu niz mus is mert mo tí vu mai
tud nak meg is mét lõd ni. Hi á ba ha to lunk
be le a Jo han na-tör té net leg mé lyebb
bugy ra i ba, min dig kí vül ma ra dunk raj -
ta, hi ány zik az a sze mé lyes ség, proble-
matizálás és mély ség, ami a le ír ta kat
va ló sá gos sá, hi he tõ vé és gon do lat éb -
resz tõ vé te het né.

A Nem baj, majd meg ér tem fel szí -
nes sé ge nagy részt a szö veg mi lyen sé -
gé bõl adó dik. A köny vet ja va részt tõ -
mon dat ok te szik ki, az egyes gon do -
la tok pe dig kép za var tól és köz he lyes
for du la tok tól hem zseg nek. Ugyan csak
bosszan tó, hogy mi köz ben a re gény
pár hu za mo san mu tat ja be a kom mu -
nis ta dik ta tú rát és a ba lett in té ze ti ön -
kény ural mat, a ket tõt mû köd te tõ el -
nyo mó me cha niz mu sok kö zött nem vél

össze füg gést fel fe dez ni. A ba lett in té zet
ta ná ra i nak ke gyet len sé ge a mû vé szet
ne vé ben meg bo csát ha tó, sõt szük sé ges,
ami fel ké szí ti Jo han nát ar ra, hogy túl -
él je azo kat a bru ta li tá so kat, ami ket 
a re zsim tar to gat szá má ra. Az is ko la
meg ta nít ja ar ra, hogy mo so lyog ni tud -
jon, ren de sen vé gez ze a dol gát, és so ha
ne mu tas sa meg „va ló di ar cát”, a dik ta -
tú ra vi szont tönk re vág ja egy bim bó zó
lány sze mé lyes éle tét: a ki ván dor lást
meg elõ zõ gyöt rel mes idõ szak ból ere -
dez te ten dõ ek ugyan is Jo han na vi ha ros
sze rel mi ka land jai. A lány nem sze ret -
né, ha a már Ma gya ror szá gon lé võ szü -
lei meg tud nák, hogy ár tat lan gyer me -
kük ho gyan ke mé nye dett meg és ke rült
min den fé le ké tes ügy be az ott hon ma -
ra dás ide je alatt. A könyv leg iz gal ma -
sabb, de ugyan csak ke vés sé ki ak ná zott
gon do la ta ve tõ dik fel, mi sze rint a dik -
ta tú ra sze xu á li san is erõ sza kot tesz az
egyé nen. A (po li ti kai) el nyo más mû kö -
dé sét szem lél te ti mind Jo han na sza -
bad ság vesz té se az õt lát szó lag is tá po ló,
de a va ló ság ban a kar mai közt szo ron -
ga tó és ér zel mi leg zsa ro ló Vir gil ál tal,
mind pe dig sze xu á lis együtt lé te két
kül föl di vel, akik konk ré tan be zár ják õt
és ba rát nõ jét egy ho tel szo bá ba. Az em -
lí tett ré szek nél kis sé meg ren dül az írói
hang könnyed szenv te len sé ge, és akar -
va-aka rat la nul be rob ban a va ló ság a ma-
 ga cen zú rá zat lan vas kos sá gá ban, és
ilyen kor iga zán iz gal mas ol vas mánnyá
vá lik a re gény.

A je len be li Jo han na írói hang ja és
Bo dor Jo han na sze mé lye kö zö sen in do -
kol ják, hogy a Nem baj, majd meg ér tem
cí mû köny vet me mo ár ként ol vas suk,
olyan vissza em lé ke zés ként, ame lyet 
az em lé ke zõ sze mé lye hi te le sít és tesz
ér dek fe szí tõ vé, és amely nek mû fa ji hi -
á nyos sá ga, hogy hi ány zik be lõ le a
ghostwriter, aki ál tal el ke rül he tõ vol na
a szö veg igen csak gyen ge mi nõ sé ge. Ha
az oral history ré sze ként érelmeznénk,
ak kor a könyv bõl a kér de zõ, elem zõ
sze mé lye hi ány zik, aki ál tal az em lé ke -
zés va ló sá go san új tu dást hoz a fel idé -
zett kor szak ról mind az em lé ke zõ,
mind az ol va só szá má ra. Bo dor Jo han -
nát az utó szó sze rint hoz zá kö zel ál ló110
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em be rek un szol ják a könyv meg írá sá ra,
és ez a kül sõ in dít ta tás a re gény fo lya -
mán so ha nem vá lik ben sõ vé. Ki de rül,
hogy mi tör té nik a „gyer mek lány” Jo -
han ná val a sok meg pró bál ta tás után,
de az nem, hogy tör té nik-e bár mi is az
em lé ke zõ Jo han ná val. A fel idé zés nem
a fel dol go zás és meg ér tés fo lya ma ta,
ha nem no szo ga tás ra tör té nõ el is mét lé -
se egy olyan élet sza kasz nak, ame lyet
az un szo lók már va ló szí nû leg elõ zõ be -
szél ge té sek bõl is mer nek. A tör té net el -
hang zik, le író dik, mert érez zük, hogy
fon tos len ne el mon da ni, de a meg osz -
tás ál tal sem mi nem vál to zik. 

Tör té nik-e te hát va lós múlt fel dol -
go zás, vagy csak a zárt tör té net van,
amit meg örö kí tünk, de ami nem fo gad
be? Nem baj, majd meg ér tem, mon da -
ná Jo han na, mi köz ben nem ér ti, hogy
mi ért kell mind an nak meg tör tén nie,
ami ve le meg tör té nik, és mind azt meg -
ten nie, amit meg tesz, és ez a cím akár

gesz tus ként is ér tel mez he tõ, mi sze rint
a kom mu niz mus bor zal mai fel fog ha tat -
la nok, el mond ha tat la nok ma rad nak.
Bár ez a vég kö vet kez te tés ér vé nyes és
re le váns le het, Bo dor Jo han na köny -
vé ben ez nem a meg ér tés sel és az em lé -
ke zés sel va ló harc és fe szült ség okán 
fo gal ma zó dik meg, ha nem in kább köz -
hely ként áll egy igen is el me sél he tõ és
le zár ha tó tör té net élén, meg bo csát ha -
tó nak ki ki ál tott bû nök fel men té se ként.
A Nem baj, majd meg ér tem a meg bo -
csá tás ból in dul és a le iga zo lá sig és
happy endig jut el, mi köz ben az ol va só
még min dig az el sõ ol da lak nál dü höng,
és most már vég ér vé nye sen ki ma rad
ab ból az út ból, ami tu laj don kép pen 
a leg iz gal ma sabb vol na, és ami vég sõ
so ron kí vül ma rad a re gény kor pu szán,
el zár va az ol va sás, ér tel me zés te ré tõl:
ho gyan kell és egy ál ta lán meg le het-e
bo csá ta ni a re zsim, a szü lõ, az is ko la, 
a sze re tõ, a ba rát ön kény ural mát?

téka
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AMI A FE KE TÉN TÚL VAN
„Infra-noir”, un et multiple. Un groupe
surréaliste entre Bucarest et Pa ris, 1945-1947

A Peter Lang ki adó új könyv so ro za -
tot in dí tott 2014-ben (Art and Thought:
Histories of the Avant-Garde, szerk.
Dawn Ades and Timothy Matthews),
egy olyan több szer zõs kö tet tel, ame lyik
a bu ka res ti, 1940-es évek ben mû kö dõ
szür re a lis ta cso port te vé keny sé gét tér -
ké pe zi fel. Me rész és ér de kes vá lasz tás
egy olyan avant gárd cso port tal kap cso -
la tos kö tet tel kez de ni egy so ro za tot,
ame lyik nem zet kö zi szin ten ke vés bé is -
mert, ugyan ak kor a kö tet nek több mint
egy har ma da épp ar ról szól, hogy köz -
vet le nül is nö vel je a cso port is mert sé -
gét kö zö sen írt mun ká ik ha son más ki -
adá sú új ra köz lé sé vel (Dialectique de la

dialectique; Présentation de graphies
colorées, de cubomanies et d’objets;
L’Infra-noir: Préliminaires à une inter-
vention sur-thaumaturgique dans la
conquête du desirable; Éloge de Ma-
lombra, cerne de l’amour absolu; Le
sable nocturne) és né hány egyé ni, Bu -
ka rest ben fran cia nyel ven az Infra-noir
so ro zat ban meg je len te tett kö tet anya gá -
nak be ik ta tá sá val. Mind mos ta ná ig ezek
kö zül csu pán né hány ki ad vány volt 
el ér he tõ az interneten, jobb-rosszabb
mi nõ sé gû szkennelt vál to zat ban. Ro -
má ni ai ki adók an to ló gi ái csu pán vá lo -
ga tá so kat kö zöl tek eb bõl az anyag ból,
és még az Infra-noir so ro zat 1996-os pá -

Dir. Monique Yaari. Peter Lang, Bern, 2014. 
A re cen zió a ko lozs vá ri Babeº–Bolyai Tu do mány egye tem GTC 34055/2013-as, „Avant gar dis ták az
avant gárd után” cí mû ku ta tá si pro jekt jé nek ke re tén be lül ké szült.



ri zsi új ra ki adá sa is (Ma i son de Verre ki -
adó) szá mos hi bát tar tal ma zott, ame -
lye ket Monique Yaari, je len ki ad vány
szer kesz tõ je rész le te sen is mer tet a kö -
tet 30. ol da lán. Az egyik leg fon to sabb
cél te hát meg va ló sult: mos tan tól a ku -
ta tók nak ren del ke zé sé re áll az ere de ti
fran cia nyel vû szö ve gek nem zet kö zi leg
el ér he tõ, meg bíz ha tó ki adá sa. E szö ve -
gek mi nõ sé ge, in tel lek tu á lis szint je a
so ro zat szer kesz tõk vá lasz tá sát jo gos sá
te szi, rá adá sul né mely ol va sók szá má ra
meg te rem ti azt a le he tõ sé get, hogy egy
„új” szür re a lis ta cso por tot fe dez ze nek
fel a ma guk szá má ra, egy olyan cso por -
tot, amely nek mind azo nál tal az 1947-
es nem zet kö zi szür re a lis ta ki ál lí tás
ide jén meg volt a ma ga nem zet kö zi is -
mert sé ge, és tag jai kö zül né há nyan
(mint Gherasim Lu ca vagy Gellu Naum)
éle tük má so dik fe lé ben nem zet kö zi kö -
zön ség elõtt bon ta koz tat hat ták ki pá -
lyá ju kat. Ma ga a kö tet jól szer kesz tett
ki ad vány – Monique Yaari be ve ze tõ je
után, ame lyik fel vá zol ja a cso port te vé -
keny sé gé nek leg fõbb jel lem zõ it, egy faj -
ta kro no ló gi ai meg kö ze lí tés kö vet ke -
zik: a kö te tet jegy zõ szer zõk (akik
mind annyi an a nem zet kö zi avant gárd
ta pasz talt ku ta tói) egy faj ta rész le tes,
kontextualista elem zést nyúj ta nak a
kö tet füg ge lé ké ben meg je len te tett szür -
re a lis ta szö ve gek rõl.

A cso port ki ál lí tá si ka ta ló gu sa i ról
ír va Jonathan P. Eburne a „ho má lyos -
ság” fo gal mát hang sú lyoz za, amely
több fé le kép pen is jel lem zõ nek te kint -
he tõ a bu ka res ti szür re a lis ták te vé -
keny sé gé vel kap cso lat ban. Az el len zé -
ki ség, hermetizmus, tit kos te vé keny -
ség, il let ve a „fe ke te ség” kü lön fé le 
te ma ti kus meg kö ze lí té sei egy aránt jel -
le mez ték a cso por tot – az Infra-noir
so ro zat cím ma ga is jel zi ezt az ér dek-
 lõ dést. Eburne amel lett ér vel, hogy a
„ho má lyos ság” fo gal má hoz va ló ra -
gasz ko dás le he tõ vé tet te a cso port tag -
ok szá má ra, hogy mind vé gig meg õriz -
zék kre a ti vi tá suk sza bad moz gás te rét,
a ro má ni ai to ta li tá ri us rend sze rek el le -
né ben is – elõbb a jobb ol da li dik ta tú -
rák kal, majd a kom mu nis ta kul túr po li -
ti ká val szem ben.

Egy va la mi vel rész le te sebb és szé -
les kö rû en meg ala po zott elem zés ben
Krzysztof Fijalkowski an nak a Ghera-
sim Lu cá nak a mû ve it mu tat ja be, aki 
a cso port egyik ve ze tõ szer zõ jé nek 
szá mít. Nagy mér ték ben épít ve ko ráb bi
Lu cá val kap cso la tos pub li ká ci ó i ra,
Fijalkowski összeg zõ mó don mu tat ja
be Lu ca te vé keny sé gét, fõ ként an nak
te o re ti kus és kép zõ mû vé sze ti vo nat ko -
zá sa it. A Lu cá ról írt ko ráb bi mo nog rá fi -
ák után (Petre Rãileanu, Dominique
Carlat és Iulian Toma mû ve i hez ké -
pest) Fijalkowski elem zé se az ál tal vá lik
fon tos sá, hogy a cso port vi zu á lis mû vé -
sze tek te rén foly ta tott te vé keny sé ge 
(il let ve az a mód, aho gyan a vi zu á lis
kö ze gen be lül a „mû vé szet” te re pét ke -
rül ni pró bál ták) egé szen a kö zel múl tig
ke ve sebb fi gyel met ka pott. Lu ca objektjei
és „kubomániái” itt ab ban az el mé le ti
kon tex tus ban je len nek meg, ame lyet
Lu ca tár sá val, D. Trosttal együtt dol go -
zott ki, a non-ödipuszi elv je gyé ben, és
ame lyik ké sõbb Deleuze és Guattari
Anti-Ödipusza szá má ra is inspira-
tívnak bi zo nyult.

Françoise Nicol a má sik em lí tett
szer zõ, Trost né mi képp te o re ti ku sabb
jel le gû szö ve ge i nek vi lá gá ba ve ze ti be
az ol va sót (Le même du même; Le
plaisir de flotter), meg kö ze lí té sé nek sa -
já tos vo ná sa, amit az írás mód is je lez,
hogy szá mos kér dõ je les mon da tot ik tat
szö ve gé be. Ez a Trosttal kap cso la tos
meg ál la pí tá sok egy faj ta nyi tott sá gát,
rögzítetlenségét jel zi. Szá mos uta lás
tör té nik a ta nul mány ban Trost 1945-
ben pub li kált mû vé re, a Vision dans le
cristal cí mû könyv re, ame lyik az Infra-
noir so ro za ton kí vül je lent meg. Ez a
tény is jel zi, hogy a cso port te vé keny -
sé ge il let ve az el mé le ti hát tér, amely
meg ala poz ta mun kás sá gu kat, nem ír -
ha tó le csu pán az Infra-noir so ro zat és
az együtt írt szö ve gek ré vén – je len kö -
tet is egy faj ta be ve ze tést nyújt csu pán 
a té ma kap csán. (Ha son ló, a szer zõk
egyéb szö ve ge it is be vo nó ér tel me zõi
stra té gi át al kal maz nak egyéb ként a Lu -
cá ról és Paul Pãunról szó ló fe je ze tek
is.) No ha a Trost és Lu ca kö zöt ti együtt -
mû kö dés vi szony lag jól is mert a kö zö -112
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sen írt, 1945-ben kö zölt Dialectique de
la dialectique cí mû szö ve gük mi att, je -
len kö tet ol va só já nak még is csak meg -
ma rad hat az az ér zé se, hogy Trost sze -
re pét a cso por ton be lül nem si ke rült
egy elõ re a ma ga ár nyalt sá gá ban tisz táz -
ni. Nem cso da, hi szen az õ te vé keny sé -
gé vel kap cso la tos el sõ mo no grá fia
nem rég, 2013-ban je lent meg, ro mán
nyel ven. (Michael Finkenthal: D. Trost
între realitatea visului ºi visul ca
realitate. Tracus Arte, Buk., 2013.).

A Monique Yaari ál tal írt fe je zet
Paul Pãun/Paon mun kás sá gá ról rend kí -
vül fon tos, kü lö nö sen a ké sei, ki adat -
lan anya gok ra tör té nõ hi vat ko zá sok
mi att, mint ami lye nek a Carnet vagy 
a La rose parallèle. Ezek bõl Trostra, il -
let ve az õ Pãunnal va ló együtt mû kö dé -
sé re vo nat ko zó an is fon tos ada tok de -
rül nek ki. No ha a cso por ton be lül Pãun
rej tõz kö dõbb nek tû nik, a Gellu Naum
és Trost/Luca kö zöt ti elméleti/politikai/
nyelvi ter mé sze tû né zet el té ré sek ben
pe dig köz tes és köz ve tí tõ sze rep be he -
lyez ke dik, a ké sei írá sai alap ján meg -
ala po zot tan ál lít ha tó, hogy a szür re a -
lis ta jel le gû te vé keny ség vé gig kí sér te 
õt egész éle té ben, iz ra e li emig rá ci ós
éve it is be le ért ve. Eb ben a fe je zet ben 
is új sze rû az (akár csak Fijalkowski Lu -
ca-elem zé sé ben), hogy elõ tér be ke rül 
a Pãun-munkák vi zu á lis di men zi ó ja –
mint meg tud hat juk, ez a te vé keny ség
szá mos kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás, il let -
ve könyv il luszt rá ció for má já ban konk -
re ti zá ló dott az idõk fo lya mán.

Régine-Mihal Friedman rö vid elem -
zést kö zöl az öt szer zõ ál tal alá írt Éloge
de Malombra cí mû szö veg rõl (ma gya -
rul lásd a Ko runk 2012. má ju si szá má -
ban), Mario Soldati Malombra cí mû
film jét is be von va a vizs gá ló dás ba – azt
a fil met, ame lyik a bu ka res ti szür re a lis -
tá kat a szö veg meg írá sá ra ih let te. No ha
az írás jól do ku men tál ja a szür re a lis ta
mû vé szek film hez, mo zi hoz fû zõ dõ
kap cso la ta it, ke vés bé pre cíz, ami az
Antonio Fogazzaro re gé nye és Mario
Soldati adap tá ci ó ja köz ti vi szonyt il le ti.
No ha az zal egyet ért he tünk, hogy Sol-
dati adap tá ci ó ja át ve szi pél dá ul a ka -
rak ter tí pu so kat a re gény bõl, azt a meg -

ál la pí tást min den képp túl zás nak érez -
het jük, mi sze rint „Soldati […] a fidèle-
ment suivi sa source littéraire” (Soldati
hû en kö ve ti az iro dal mi for rás szö ve get,
215.), hi szen szá mos ele mé ben ép pen
to vább ér tel me zés nek, vál toz ta tás nak
ér tel mez het jük azt, ami a for rás szö veg -
gel a film ben tör té nik: ma gyar né zõk
szá má ra kü lö nö sen ér de kes le het, hogy
meg vál to zik pél dá ul a film be li sze mé lyi
tit kár nem ze ti sé ge (né met rõl ma gyar -
ra), és né hány ma gyar szó is el hang zik
a film ben. Ma gá nak az Éloge-nak a mû -
fa ji le írá sát mind azo nál tal inspiratívnak
ta lál hat juk, hi szen Friedman a szür re a -
lis ta kollázs/cadavre exquis és a du-
champ-i ready-made vi szony rend sze -
ré ben he lye zi el a több szer zõs szö ve get
(215.), a film olyan ér tel me zé se ként
tár gyal va azt, ame lyik lé nye gé ben sza -
bad asszo ci á ci ók tö re dé ke i bõl és azok
össze il lesz té sé bõl áll össze.

Jacqueline Chénieux-Gendron a Le
sable nocturne cí mû kol lek tív szö ve get
elem zi, ame lyik egy ben a cso port utol -
só kö zös nyil vá nos „fel lé pé sét” is je len -
tet te a Le Surréalisme en 1947 cí mû ka -
ta ló gus ban, ame lyik a pá ri zsi Maeght
ga lé ri á ban szer ve zett rep re zen ta tív
nem zet kö zi szür re a lis ta ki ál lí tást kí sér -
te. Chénieux-Gendron problematizáló
elem zést nyújt ma gá ról a ki ad vány ról,
és vizs gál ja az egyes szö ve gek stá tu sát
a ka ta ló gu son be lül. A bu ka res ti szür -
re a lis ták szö ve gét „vak folt nak” ne vez -
ve, a szer zõ amel lett ér vel vol ta kép pen,
hogy azok az alap fo gal mak, ame lyek 
a Le sable nocturne ese té ben meg ha tá -
ro zó ak, a nagy ki ál lí tás szem pont já ból
is inspiratívak: az ano ni mi tás, a sö tét -
ség/ho mály, amely a szö veg ben le írt te -
rem re jel lem zõ, azok nak a gaz dag ér zé -
ki be nyo má sok nak a le he tõ sé ge, amely
egy sö tét szo bá ban tör tén het, ma gá nak
a kon cep ci ó nak kulcs fon tos sá gú össze -
te või. Itt a bu ka res ti szer zõk ré szé rõl
egy vál lalt „vak ság ról” van szó.

A Monique Yaari ál tal össze ál lí tott
kö tet összeg zi a bu ka res ti szür re a lis ta
cso port tal kap cso la tos szak iro dal mi is -
me re tek igen je len tõs ré szét, ugyan ak -
kor egy szer re tud ke ve seb bet és töb bet
an nál, ami a cso port ról va ló je len le gi téka
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„kö zös” tu dás. Amel lett, hogy do ku -
men tál ja és új ra köz li azt, ami a cso port
kö zös te vé keny sé gé re vo nat ko zik, a kö -
tet má sik leg fon to sabb po zi tí vu ma az,
hogy a ko ráb bi szak iro da lom hoz ké -
pest erõ tel jes eb ben hang sú lyoz za a
cso port vi zu á lis te vé keny sé gét, il let ve
is mer tet né hány olyan, ma gán ar chí vu -
mok ban ma radt for rás cso por tot, ame -
lyek alap ján a ro mán szür re a liz mus
tör té ne te to vább ír ha tó.

A könyv ke ve sebb tu dás ról ad szá -
mot, mint amit tud hat na már csak
azért is, mert ki hagy ja az elem zé sek lá -
tó kö ré bõl Vir gil Teodorescu köl té sze tét
– an nak el le né re, hogy a kö tet füg ge lé -
ke új ra köz li Teodorescu két fran cia
nyel vû, az Infra-noir so ro zat ban meg je -
lent kis kö te té nek szö ve gét. A kö tet be -
ve ze tõ jé ben Monique Yaari így ér vel
ez zel kap cso lat ban: „La decision de ne
pas inclure dans ce volume une ana-
lyse des deux plaquettes dues à Teo-
dorescu ne se fit pas sans regrets; car,
si l’ensemble de son œuvre littéraire
ultérieure est de langue roumaine et
l’excluait donc en vertu du critère
linguistique de notre sélection, ces
textes font néanmois partie intégrante
de l’aventure «Infra-noir»”. (Az a dön -
tés, hogy je len kö tet ne tar tal maz zon
elem zést Teodorescu két mû vé rõl, nem
szü le tett meg könnyen; hi szen an nak
el le né re, hogy ké sõb bi élet mû ve ro mán
nyel ven író dott, s így nyel vi kri té ri u -
mok alap ján ki zár ha tó az elem zés kö ré -
bõl, fran cia nyel vû ki ad vá nyai az Infra-
noir-kaland szer ves ré szét ké pe zik. 30.)
Lu cá hoz, Trosthoz, Pãunhoz ké pest
Teodorescu hely ze te va ló ban más any-
nyi ban, hogy az Infra-noir kí sér let után
vissza vál tott ro mán nyelv re, míg tár sai
fran cia nyel vû élet mû vet épí tet tek to -
vább, de az Infra-noir-korpusz elem zé -

se ak kor lett vol na tel jes és kö vet ke ze -
tes, ha az õ mû ve it is szám ba ve szi.

Az bi zo nyos ér te lem ben el fo gad ha -
tóbb és ért he tõbb dön tés, hogy Gellu
Naum mû ve i rõl nem szól kü lön fe je zet
a könyv ben, hi szen Naum ma ga dön -
tött úgy, hogy nem pub li kál sa ját, fran -
cia nyel vû szö ve ge ket eb ben a so ro zat -
ban, csu pán több szer zõs fran cia szö ve -
gek alatt je le nik meg a ne ve. En nek 
el le né re meg ál la pít ha tó, hogy azok szá -
má ra, akik az Infra-noir szer zõ i nek ro -
mán nyel ven írott mû ve it is is me rik,
Naum kö te te it is be le ért ve, je len elem -
zé sek szá mos össze te võ je a sö tét ség rõl/
ho má lyos ság ról, vak ság ról vagy médium-
nikus kom mu ni ká ci ó ról biz to sabb ta -
laj ra lel he tett vol na. Ugyan így meg ál la -
pít ha tó, hogy ro mán nyel vû for rá sok
be vo ná sa, mint ami lye nek a Gellu
Naum Ala pít vány Athanor fü ze te i nek
2008/2-es szá má ban kö zölt le vél vál tás -
ok Victor Brauner és a cso port tag ok 
kö zött, to váb bi in for má ci ók kal szol gál -
hat tak vol na Jacqueline Chénieux-Gen-
dron egyéb ként ki tû nõ írá sá hoz, ame -
lyik az 1947-es szür re a lis ta ki ál lí tás és
a Le sable nocturne cí mû szö veg elõ ké -
szü le te i rõl szól. 

Az is mer te tést az zal zár hat juk kö -
vet ke zés kép pen, hogy a Monique Yaari
kez de mé nyez te mun ka a bu ka res ti
szür re a lis ta cso port fi lo ló gi á já nak
olyan mér föld kö ve, amely egy ben ké -
pes fel kel te ni a szé le sebb kö rû szak mai
ér dek lõ dést a cso port te vé keny sé ge
iránt. Mind azok nak azon ban, akik a
cso port el kép ze lé se it, lá tás mód ját a ma -
ga tel jes sé gé ben sze ret nék át lát ni, to -
váb bi el mé lye dés re lesz szük sé ge Gellu
Naum és Vir gil Teodorescu mun ká i -
ban, il let ve Trost, Pãun és Lu ca ro mán
nyel vû szö ve ge i ben is.

Ba lázs Im re Jó zsef
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A moh ácsi csa tá ról ki ala kult ké pün -
ket az évek so rán írodott tör té ne ti
mun kák be fo lyá sol ták, ame lyek ben
több fé le vé le mény, íté let fo gal ma zó dott
meg a múlt ban tör tént sors for dí tó ese -
ménnyel kap cso lat ban. B. Sza bó Já nos
tör té nész ku ta tá si te rü le te el sõ sor ban 
a kö zép ko ri, va la mint a ko ra új ko ri Ma -
gyar or szág had tör té ne te. Ol vas hat tunk
tõ le már a bi zán ci had se reg rõl vagy le -
tûnt ko rok há bo rú i ról, azon ban még is
az egyik leg iz gal ma sabb mû vé nek a
moh ácsi csa tá ról írott köny vét em lí te -
ném. A Cor vi na Kiadónál a Geo so ro -
zat ban – el sõ ki adás ban 2006-ban –
meg je lent mû el tér az ed dig pub li kált
okfejtésektõl. A moh ácsi csa ta ma gya -
rá za ta, a múlt ban tör tént ese mé nyek,
dön tés so ro zat in dok lá sa szám ta lan 
tör té nész nek oko zott prob lé mát. Az el -
múlt szá za dok so rán a ma gyar tör té net -
írás a csa ta el vesz té sét a kü lön bö -
zõ bûn bak ok, rossz dön té sek, hi bák 
is mer te té sé vel igye ke zett ma gya ráz ni.
A té má ban va ló át tö rés B. Sza bó Já nos
köny vé ben kö vet he tõ nyo mon, aki
ahe lyett, hogy a „mi lett vol na, ha?”
kérdésre ke res né a vá laszt, avagy a
bûn bak ok meg ne ve zé sé re össz pon to sí -
ta na, mun ká já ban azo kat a tör té net írá -
sunk ban meg je le nõ té ves kép ze te ket,
ma gya rá za to kat igyek szik tisz táz ni,
me lyek meg vá la szo lá sá val új sze rû
meg vi lá gí tás ba he lye zi a moh ácsi csa ta
meg íté lé sét. 

A kö tet négy nagy fe je zet bõl te võ -
dik össze, me lyet több al fe je zet, kér -
dés kör al kot. A té mák a kro no lo gi kus
sor ren det kö vet ve azo kat a for du ló pon -
to kat tár gyal ják, ame lyek be fo lyá sol -

hat ták a csa ta ki me ne tel ét. A be ve ze tõt
kö ve tõ en, amely nek a cí me Volt egy szer
egy or szág, a szer zõ nem csak a leg fon -
to sabb tör té ne ti mun kák ban megjele-
nített vé le mé nye ket tár ja elénk, ha nem
rög tön tisz táz za is szán dé kát, mi sze rint
nem egy le tûnt vi lág bí rá la ta a cél, ha -
nem an nak meg ér té se/meg ér te té se. Ezt
az el vet vé gig kö vet het jük a kö tet egé -
szén, hisz a fe je ze tek ben tár gyalt ese -
mé nye ket, egyes ve zé rek dön té se it
sem mi kép pen sem bí rál ja, csu pán is -
mer tet ve az adott kor szak vi szo nya it 
és po li ti kai hely ze tét igyek szik meg ma -
gya ráz ni az ol va só nak az ese mé nyek
ala ku lá sát.

Az el sõ fe je zet cí me A la vi na út já -
ban. Az egyes na gyobb té ma kö rö kön
be lül az ol va só ki sebb al fe je ze tek ben
tár gyalt leg fon to sabb kér dés kö rök re
kap hat meg ala po zott érv rend szer re tá -
masz ko dó vá laszt. A szer zõ mind azo -
kat a té nye zõ ket, ese mé nye ket vá zol ja,
ame lyek az 1526-os moh ácsi csata elõtt
zaj lot tak, azon ban ha tás sal vol tak en -
nek vég ki me ne te lé re. El sõ sor ban a tö -
rök had se re get mu tat ja be, elem zi an -
nak ké pes sé ge it, és a kor szak más ha -
da i hoz vi szo nyít ja. Vé le mé nye sze rint
az osz má nok egyik si ke re ab ban rej lett,
hogy óri á si em ber szá mú se reg gel ren -
del kez tek, na gyon jól szer ve zet tek, ki -
vá ló ja ni csár- és szpá hiha da ik vol tak,
il let ve el len fe le ik nél job ban tud tak
gaz dál kod ni ja va ik kal. Mind ezek nek 
a té nye zõk nek kö szön he tõ en si ke re sen
tud tak nagy mé re tû bi ro dal mat fenn tar -
ta ni és a har cok ban gyõ ze del mes ked ni.
Eh hez ké pest a ke resz tény ál la mok nak
nem volt ál lan dó hadseregük, ne héz téka
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volt a moz gó sí tás, il let ve a ko ra be li 
vi szo nyok, inf rast ruk tú ra prob lé mát
oko zott az után pót lás meg ol dá sá ban,
va la mint a had se reg élel me zé sé ben.
Ma gya ror szág nak nem volt ál lan dó
had se re ge, hisz Má tyás ki rály ha lá la
után fel osz lat ták a hí res zsol dos „fe ke -
te” se re get, más részt a ma gyar ha di -
szer ve zés el avult volt a tö rök had se reg -
hez vi szo nyít va.

A rö vid had se reg-is mer te tést kö ve -
tõ en az Osz mán Bi ro da lom élé re ke rü -
lõ új szul tán ról, I. Szulejmánról ol vas -
ha tunk, aki édes ap ja ke le ti po li ti ká já -
val el len tét ben a nyu ga ti irá nyú ter -
jesz ke dést szor gal maz ta, ugyan ak kor
el fo gad ta a fran ci ák kal va ló szö vet sé -
get. A fran ci ák cél ja a Habs burg Bi ro -
da lom ha tal má nak meg tö ré se. Szulej-
mán ha ta lom ra ke rü lé sét kö ve tõ en rö -
vid idõn be lül el in dít ja 1521-ben se re -
ge it Nán dor fe hér vár ra, hogy an nak
meg hó dí tá sá val térd re kény sze rít se
Ma gya ror szá got, a Habs bur gok egyik
leg fõbb szö vet sé ge sét. Az 1521 ta va -
szán meg in du ló tö rök se re get a fo lya mi
na szá dok nak, va la mint a dé li vég vá -
rak nak kel lett vol na fel tar tóz tat ni uk. 
A 15. szá zad ban a ma gyar ki rá lyok a
délszláv te rü le te ken erõs vég várrend -
szert épí tet tek ki, majd tar tot tak fent,
ame ly nek fel ada ta a tö rök tá ma dá sok
fel tar toz ta tá sa.  A rend szer két egy más -
sal pár hu za mo san fu tó védvárvo nal ból
állt, mely nek az el sõ sza ka szá ban
Szabács és Nán dor fe hér vár vol tak a
leg fon to sab bak, a má so dik sza kasz ban
Te mes vár és a Szerémség. A tö rö kök
cél ja Nán dor fe hér vár el fog la lá sa volt,
hisz en nek kö szön he tõ en meg nyíl ha -
tott az út Ma gyar or szág fe lé. A ma gya -
rok a vég vár rend szer nek kö szön he tõ en
idõt nyer tek a se reg to bo ro zás hoz, a
csa tá ra va ló fel ké szü lés hez. Ép pen
ezért szük ség volt ren ge teg pénz re,
mely nek meg szer zé se a kincs tár nok ra
há rult. Ez na gyon sok idõ be telt, hisz
elõ ször a ki ve tett adót az or szág gyû lés -
nek kel lett megszavaznia, emel lett a
kül föld rõl ér ke zõ tá mo ga tá sok is kés le -
ked tek. Ez egy részt na gyon jól mu tat ja
a ma gyar had szer ve zet ru gal mat lan sá -
gát, ami hez tár sul a fen tebb em lí tett ál -

lan dó zsol dos had se reg hiánya. Újabb
hát rányt je len tett, hogy sem a ko ra be li
po li ti kai elit, sem a la kos ság nem ren -
del ke zett ka to nai ta pasz ta lat tal, mi vel
évek óta szü ne tel tek a na gyobb há bo -
rúk, csu pán a vég vá rak ban zaj lot tak 
ki sebb össze üt kö zé sek. 

Az 1521-es év a tö rö kök szá má ra si -
ke rek kel zá rult, hisz el fog lal ták Szabá-
csot, va la mint Nándorfehérvárt. Az ezt
kö ve tõ idõ szak ban a ne me sek igye kez -
tek ke zük be ven ni a vé del met, azon ban
ez si ker te len pró bál ko zás nak bi zo -
nyult. A ma gyar elit na gyon meg osz tott
volt, az ál lan dó bel sõ har cok az arisz -
tok rá cia ke re té ben gyen gí tet ték a had se -
reg szer ve zést, a vé de ke zést, és köz ben
nem si ke rült ref lek tál ni uk a kül po li ti kai
té nye zõk re. 1521-tõl a tö rök ál lan dó ost -
rom alá vet te a vég vár rend szert, mely az
újabb erõs sé gek el fog la lá sá val egy re
gyen géb bé vált. A nem zet kö zi hely zet
sem ke cseg tet te õket, hi szen a fran ci ák
ép pen a Habs bur gok kal áll tak szem -
ben, mely konf lik tus meg ol dá sá ra ép -
pen az Osz mán Bi ro da lom ban ta lál ták
meg szö vet sé ge sü ket. Ezért a ma gya rok
nem bíz hat tak a nyu gat ról ér ke zõ se gít -
ség ben. A pá pa en ge dé lyez te az egy há zi
ja va dal mak meg adóz ta tá sát a rend kí -
vü li hely zet re va ló te kin tet tel, azon ban
még ez sem volt elég, hi szen az or szág -
nagy ok nak nem volt pén zük, a ki rá lyi
jö ve del mek je len tõs ré sze el volt zá lo -
go sít va, il let ve a hor vát ré szek kel is
meg rom lott a vi szony. Lát ha tó, hogy a
moh ácsi csa ta ki me ne tel ében az azt
meg elõ zõ nem zet kö zi vi szo nyok is na -
gyon fon tos sze re pet ját szot tak. 

A kö vet ke zõ nagy fe je zet Az 1526.
évi had já rat cí met kap ta, mely össze -
fog lal ja köz vet le nül a had já rat elõtt 
tör tént ese mé nye ket, il let ve a csa tá ra
va ló ké szü lõ dést, va la mint a ma gya rok
hely ze tét. Egy részt az el sõ kis fe je ze -
tek ben be mu tat ja az osz mán had se reg
mé re tét, fel sze relt sé gét, amit a nán dor -
fe hér vá ri ha di szem lé bõl tud ha tunk
meg. Majd a ki rá lyi tá bor had se reg ét 
al ko tók szá má val kap cso lat ban bõ vül -
nek is me re te ink, mi sze rint nem igaz,
hogy ez volt az egyik leg na gyobb ma -
gyar had se reg, hisz va ló szí nû leg nem116
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60 000 fõs volt, csu pán 27 000, ame lyet
a kan cel lár ál tal kö zölt rész ada tok
alap ján szá mol ki a szer zõ. Egy má sik
hi e de lem, hogy a pa rasz tok tá vol ma ra -
dá sa volt az oka a moh ácsi ve re ség nek.
A moz gó sí tást gát ló nyá ri me zõ gaz da -
sá gi mun kák, a job bá gyok ki áb rán dult -
sá ga, ura ik mu lasz tá sa mind-mind
hoz zájá rult ala csony ará nyuk hoz és
ah hoz, hogy a csa tá ban nem sok hasz -
nu kat le he tett ven ni. A had se reg meg -
szer ve zé sé ben mind ezek mel lett a ma -
gyar ve zé rek ját szot tak fon tos sze re pet.
A ha gyo má nyok sze rint a húszéves
ma gyar ki rály volt a ma gyar ha dak fõ -
ve zé re, azon ban õ még messzi rõl sem
lá tott csa tát, így sem te kin téllyel, sem
tu dás sal nem ren del ke zett. Mi vel nem
lé te zett ka to nai is ko la, ezért el sõ sor ban
a ta pasz ta lat tal bí ró kat ve szik szá mí -
tás ba a had ve ze tés ben, mint pél dá ul
Bakics Pál, Frangepán Kris tóf, Drágffy
Já nos, Bá tho ry Ist ván, il let ve a hi ányt 
a kül föld rõl hí vott had ve zé rek kel igye -
kez tek pó tol ni. 

A moh ácsi csa ta fe je zet ben több,
mind ed dig vi ta tott kér dés tisz tá zá sá ra
is sor ke rül. Ma ga a hely szín vá lasz tás
is ko moly fej tö rést oko zott a tör té net -
írók nak/tör té né szek nek. Egye sek, mint
pél dá ul Per jés Gé za, Szakály Fe renc
tel je sen al kal mat lan nak tar tot ták a csa -
ta hely szí nét. B. Sza bó Já nos sze rint
azon ban en nek kiválasztása kény szer -
hely zet ered mé nye volt, hisz Tomori
Pált és se re gét vissza von ták a ki rály 
tá bo rá hoz, így a vál ság hely zet nek meg -
fe le lõ en ala kult Moh ács csa ta tér ré.
Ugyan ilyen prob lé mát oko zott a ha di -
terv ki dol go zá sa is, azon ban a ko ra be li
ér te sü lé sek hi bá sak, me lyek sze rint a
ma gya rok nak a csa ta elõtt há rom nap -
pal sem volt pon tos ter vük. Ezt cá fol ja
a szul tá ni nap ló, mely sze rint már több
nap pal a csa ta elõtt had rend ben állt a
ma gyar se reg. Te hát már ek kor lé te zett
egy terv, mely sze rint fel áll tak csa ta -
rend be, azon ban azt még a csa ta nap -
ján, 29-én sem tud ták, hogy az nap sor
ke rül het az össze üt kö zés re. Egy má sik
fon tos kér dés a „tá mad ni vagy vé de -
kez ni?” kér dé se. Per jés Gé za sze rint 
a csa ta rend egyet len tá ma dás ra adott

le he tõ sé get, az el sõ vi lág há bo rút meg -
járt tör té né szek né me lyi ke vi szont azt
ál lí tot ta, hogy vé de ke zés re vol tak be -
áll va a ma gyar se re gek. Ab ban azon ban
a tör té né szek egyetér te nek, hogy mi vel
a tö rök had se reg méretei mi att nem tu -
dott egy szer re fel vo nul ni, ezért ré szen -
kén ti tá ma dást ter vez tek. Mind ezek
mel lett fon tos kér dés volt a ki rály sze -
re pe, meg óvá sa, va la mint an nak meg-
akadályozása, hogy a tö rök se reg a há -
tuk ba ke rül jön.  

A tör té né szek ál tal má ig vitatott 
a csa ta konk rét lokalizálása, ugyan is
ezt még nap ja ink ban sem si ke rült tel jes
bi zo nyos ság gal meg ha tá roz ni. Mind 
a 19. szá za di ku ta tók, mind a ré gé szek
1950-es évek be li kö vet kez te té sei, kí -
sér le tei té ves nek bi zo nyul tak. A hely -
szín azo no sí tá sa a se re gek be ha tá rolása
szem pont já ból is fon tos, ez ál tal le het -
sé ges ma gá nak a csa tá nak a re konst ru -
á lá sa. A kez de ti si ke rek gyor san meg -
for dul tak, és a csa ta vég ki me ne te le 
el dõlt. A moh ácsi vesz te ség óri á si, a
szer zõ sze rint ará nya i ban sem fog ha tó
a nikápolyi, vár nai és a ri gó me zei csa -
ták hoz, itt szin te az egész ma gyar se reg
el pusz tult. Az or szág ne me se i nek nagy
ré sze oda ve szett, az or szág véd te le nül
és ural ko dó nél kül ma radt. Mind ezt a
tö rök tá bor ban óri á si ün nep ként él ték
meg, ma ga a szul tán is úgy vél te, so -
sem arat tak ek ko ra gyõ zel met a ma gya -
rok fe lett. 

Az utol só fe je zet a Hi tek és tév hi tek
cí met kap ta, hisz az évek so rán a mohá-
csi csa tá ról ren ge teg „le gen da” ka pott
szárny ra. Az egyik sze rint az or szág ha -
da i nak csak a ki seb bik ré sze volt je len
a csa tá ban. Frangepánról, hogy a csa ta
nap ján csu pán 350 lo vas volt a tá bo rá -
ban, azon ban a Szapolyai se re gé rõl en -
nél jó val szû kö seb bek az is me re te ink.
Az is csu pán tév hit, hogy Szapolyai 
40 000 fõs se reg gel ren del ke zett, sok kal
va ló szí nûbb, hogy 15 000 fõ vel in dult
út nak. Ar ra a kér dés re, hogy az er dé lyi
vaj da szán dé ko san ké sett-e, nincs biz -
tos tu dá sunk. Az azon ban tény, hogy 
a csa tát meg elõ zõ en több egy más tól el -
té rõ uta sí tást ka pott, és csu pán ak kor
tu dott vol na ha té kony se gít sé get nyúj - téka
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ta ni a ma gyar ha dak nak, ha azok kal
még a csa ta elõtt egye sí ti csa pa ta it. 
A ké se de lem azon ban nem mond ha tó
szán dé kos nak, és a fenn ma rad t for rá -
sok alap ján a szer zõ meg ál la pít ja, hogy
mi u tán Szapolyai hát ra hagy ja se re ge it,
ma ga – be csü le tét meg óvan dó – igyek -
szik oda ér ni a hely szín re. Tisz tá zat la -
nok a ma gyar ural ko dó ha lá lá nak kö -
rül mé nyei is. So kan hi tel te len nek tar -
tot ták azt a vál to za tot, mely nek ér tel -
mé ben egy tízéves ko rá tól pán célt vi se -
lõ fér fi be le tud ful lad ni egy pa tak ba.
Azon ban a szer zõ sze rint ko runk szak -
em be rei nem vet ték fi gye lem be a víz -
raj zi hely zet átalakulását, azt, hogy idõ -
köz ben a Du na el mos ta a ré gi patak-
medret, és a sza bá lyo zá sok is je len tõ s
 vál to zá so kat okoz tak. Más részt a ki rály
holt test ének, el te me té sé nek kö rül mé -
nye i re sem ta lál tak vá laszt, a for rá sok
alap ján azon ban va ló szí nû sít he tõ, hogy
job bá gyok te met ték el, mi u tán a raj ta
lé võ ér ték tár gyak tól meg fosz tot ták.

Egy má sik fon tos kér dés az 1950-es
évek ben meg ta lált tö meg sír ok kap csán
te võ dött fel, melyekbõl fel tû nõ en sok,
tör zsé tõl el vá lasz tott ko po nya ke rült
elõ. Ezek rõl úgy vél ték, hogy azok nak a
fog lyok nak a ma rad vá nyai, akiket a tö -
rök se reg a gyõ zel mi ün nep ség ke re té -
ben mé szá rolt le. Azon ban Papp Lász ló
úgy vél te, hogy az el len ség fe jé nek le -
vá gá sa sok kal in kább a tö rök harc mo -
dor jel lem zõ je. Ez az el mé let ké sõbb

tel jes mér ték ben cá fol ha tó vá vált, hi -
szen a harc he vé ben ne héz ilyen pon -
to sat vág ni, ezért a vég sõ ered mény,
hogy a tö meg sír ban ta lált holt tes tek a
fog lyok, il let ve a csa ta me zõn ké sõbb
le vá gott fe jek nek az összes sé ge, me lye -
ket tró fe a ként gyûj töt tek a har co sok. 

A szer zõ, mi köz ben szá mos pon ton
cá fol ja az ed di gi ku ta tá sok ered mé -
nyét, vé le ke dé sét, érvrendszere na gyon
meg ala po zott, lo gi ku san fel épí tett, és 
a leg újabb ku ta tá sok ra, for rá sok ra tá -
masz ko dik oly mó don fo gal maz va,
hogy a la i kus ol va só ré teg szá má ra is
ért he tõ vé vál jék mon da ni va ló ja. Nem -
csak a kö tet for mai adott sá ga i ból, ha -
nem an nak nyel ve ze té bõl, szer ke ze té -
bõl is egy ér tel mû en lát ha tó, hogy mû -
fa ji lag tu do mány-nép sze rû sí tõ köny vet
tar tunk a ke zünk be, amely azon ban té -
má ját il le tõ en egy olyan tör té ne ti tényt
igyek szik tel je sen más szem szög bõl
meg kö ze lí te ni, mely nek kö szön he tõ en
egy ér tel mû en mí tosz rom bo ló. B. Sza bó
Já nos – aki nem ré gi ben a moh ácsi csa -
tá ról szó ló ani má ció el ké szí té sé ben is
részt vett – egy ér tel mû en olvasóbarát
könyvet je len te tett meg, ame lyet mind-
azoknak aján lok, akik ed dig csak a mo-
h ácsi mí to szok ban ke res ték a vá laszt,
és nem si ke rült tel je sen lo gi kus ma -
gya rá za tot ta lál ni uk az ese mé nyek 
ki me ne te lé re. 

Markaly Aran ka
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A ha lál di a da la cí mû fest mény üd -
vöz li el sõ ként az ol va sót Chiº Florin
Ioan köny vé nek bo rí tó ján – tö ké le tes
vá lasz tás a té má já hoz, a jár vá nyok hoz.
A rend kí vül ala po san ki dol go zott fest -
mény rész le te i ben el ka lan doz va a tö -
meg sze ren csét len sé gek szim bo li kus
áb rá zo lá sát fi gyel het jük meg és az ezt
kí sé rõ két ural ko dó ér zést: a te he tet len -
sé get és a fé lel met. A szó ban for gó kö -
tet 260 ol dal ban tár gyal ja a 18. szá za di
pes tist és az ezt fel vál tó ko le rát az or -
szág észak nyu ga ti ré szén. 

Mun ká ja mö gött több évi ku ta tás áll,
nagy mennyi sé gû for rás anyag ra ala -
poz va, amely bõl tu do má nyos igé nyû,
láb jegy ze tek kel, bib li og rá fi á val el lá tott
rész le tes ta nul mányt ko vá csolt. A tar -
ta lom jegy zék re pil lant va ész re ve het -
jük, hogy jól struk tu rált, át lát ha tó
mun ká ról van szó, amely ben a konk rét
in for má ci ót ke re sõ ol va só is könnyen
meg ta lál hat ja a ma ga szá má ra szük sé -
ges ada to kat. A szer zõ há rom rész re ta -
gol ja mû vét. Az el sõ rész a jár vány
szám sze rû sí tett ada ta it dol goz za fel, a
má so dik rész a ha tó sá gok köz be lé pé sét
és a jár vány ter je dé se meg aka dá lyo zá -
sá nak kí sér le te it rész le te zi, míg a har -
ma dik a la kos ság re ak ci ó ját mu tat ja be
a ki ala kult pá nik hely zet ben. 

A Be ve ze tõ ben egy rö vid for rás kri ti -
kát is ol vas ha tunk, il let ve a je len ség-
 gel fel me rü lõ prob lé má kat dió héj ban.
A szer zõ a szám adat ok re konst ruk ci ó -
já hoz egy há zi anya köny ve ket is hasz -
nál, és több ször is hang sú lyoz za, hogy
egy ré szük ab ból az idõ szak ból va ló,
ami kor még nem volt sza bá lyoz va az
anya köny ve zés, ezért elõ vi gyá za to san

kell bán ni az in nen szár ma zó szám sze -
rû ada tok kal. En nek el le né re még min -
dig ez a leg hûbb tük re a né pes ség szá -
mon tar tá sá nak. Vi szont pon to sí tás ra
szo rul na, hogy a vizs gált te le pü lé se ket
mi lyen kri té ri u mok alap ján vá lasz tot ta
meg (la kos ság szám, gaz da sá gi je len tõ -
ség, el he lyez ke dés sze rint vagy vé let -
len sze rû en). Ku ta tá sá ban a mai Szat-
már, Szil ágy és Bi har me gyék bõl ta lá -
lunk te le pü lé se ket, el sõ sor ban né hány
na gyobb hely sé get. A je len le gi me gye -
ha tá rok ra va ló tá masz ko dás nak min -
den bi zonnyal gya kor la ti okai van nak,
mert a le vél tá ri gya kor lat egy me gyé re
ter jesz ti ki gyûj tõ kö rét, amely vi szont
nem min den eset ben fe di át a ré gi vár -
me gye ha tá ro kat. Azt saj nos az ol va só ra
bíz za, hogy ki kö vet kez tes se, va ló já ban
a le vél tá ri for rás anyag le he tõ sé gei sze -
rint vizs gál ta-e a te le pü lé se ket, ugyan -
is ahogy ha la dunk az idõ ben, nõ a vizs -
gált hely sé gek szá ma, an nak is je lé ül,
hogy egy re szi go rúb ban sza bá lyoz ták
az anya köny vek ve ze té sét. To váb bi kri -
té ri um nak, úgy tû nik, a te le pü lés mé ret
és eset leg a gaz da sá gi je len tõ ség te kint -
he tõ, ugyan is a kö vet ke zõk az utol só
jár vány (1873) ese tén ku ta tott hely sé gek:
Nagy vá rad, Szé kely híd, Nagy ká roly,
Szatmár, Margitta, Élesd, Szalonta, Be lé -
nyes, Szilágycseh, Zsibó, Zilah, Kraszna,
Érmihályfalva, Mezõtelegd, Szalárd,
Avasfelsõfalu, Szilágysomlyó, Tasnád,
Alsóegregy. 

A mód szer ta ni részt hosszú iro dal -
mi át te kin tés kö ve ti, amely az An na les-
is ko la mószereibõl in dul ki. A té má hoz
kap cso ló dó ro mán tör té net írás át te kin -
té se vi szont kü lö nö sen hasz nos és téka
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rész le tes a ku ta tók szá má ra ki in du ló -
pont ként. A be ve ze tõ láb jegy ze te i ben
tör té ne ti de mog rá fi ai, tu do mány tör té -
ne ti, klí ma tör té ne ti, szo ci o ló gi ai és or -
vos tu do má nyi ta nul má nyok hosszú
lis tá ját ol vas hat juk, an nak je lé ül, hogy
a jár vá nyok tör té ne té nek ku ta tá sa több
tu do mány ág ba igé nyel be te kin tést. Így
ter mé sze te sen nem ma rad hat el a be ve -
ze tõ bõl a ko le ra és a pes tis be mu ta tá sa
or vo si szem szög bõl sem, e rész ben még
a ko le ra je len le gi ke ze lé si mód já ról is
ol vas ha tunk. 

A szer zõ azért tart ja fon tos nak a jár -
vá nyok de mog rá fi ai kö vet kez mé nye i -
nek a meg is me ré sét, mert ez vál tot ta ki
az egyé nek, a kö zös sé gek és a ha tó sá -
gok kü lön bö zõ re ak ci ó it. Ezt a részt
több al fe je zet re bont ja. A pes tis jár vá -
nyo kat egy ben tár gyal ja, a ko le ra jár vá -
nyo kat pe dig kü lön-kü lön (1830–1831,
1836, 1848–1849, 1855, 1866, 1872–
1873), mind egyik eset ben ugyan azo kat
vagy ha son ló vizs gá la to kat vé gez ve. 
Az ada tok tól füg gõ en pél dá ul szá mol
mor bi di tást, letalitást, mor ta li tást, a ko -
le rá ban el huny tak szá za lé kos ará nyát 
a töb bi ha lott hoz ké pest, ne men kén ti
meg osz lást és ha son ló kat. Meg fi gye li,
mi kor leg erõ sebb a vi ru len cia, mi lyen
irány ból és mer re ha lad a jár vány, kon -
tex tus ba he lye zi és össze ha son lít ja a ko -
ráb bi ak kal, va la mint más te le pü lé sek kel. 

Ez a fe je zet bõ vel ke dik áb rák ban is.
A nagy jár vány hul lá mok be mu ta tá sá -
hoz tér ké pet il leszt, amely a vizs gált te -
le pü lé se ket és a be teg ség ter je dé sé nek
irá nyát mu tat ja. A tér kép rend kí vül
hasz nos és se gít az ol va só nak össz ké -
pet al kot ni és tér ben el he lyez ni a jár -
ványt. Rá adá sul a ko le ra jár vá nyok hoz
csa tolt tér ké pek egy sze rû ek és át lát ha -
tók, mert ki zá ró lag csak a té má hoz kap -
cso ló dó in for má ci ó kat tar tal maz zák. 
A pes tis hez csa tolt tér ké pek eh hez ké -
pest ke vés bé át lát ha tók a dom bor za ti
for mák, utak és fo lyók vo na lai mi att. 
A tér ké pek mel lett táb lá za tok kal és di -
ag ra mok kal egé szí ti ki a szö ve get. Osz -
lop di ag ra mo kat ké szít az el ha lá lo zás ok
szá má nak éven kén ti vál to zá sá ról, ha -
von ta a jár vá nyos éven be lül vagy na -
pok ra bont va a jár vány hó nap ja i ban. 

A jár vány okoz ta ki ug rás vi lá go san lát -
szik az el ha lá lo zá si ér té kek vál to zá sá -
ban. Eze ket kü lön-kü lön el ké szí ti egy
te le pü lé sen be lül az egyes fe le ke ze tek -
re vo nat koz tat va. Ahol egy te le pü lé sen
be lül több fe le ke zet nek meg van nak az
ada tai, több di ag ram he lyett egy össze -
vont is meg ten né, ugyan is ugyan azt 
a min tát mu tat ná, és nem ten né zsú -
folt tá a szö ve get áb rák kal. Emel lett kör -
di ag ra mo kat ké szít a ko le rás ál do za tok
élet kor sze rin ti meg osz lá sá ról, ahol vi -
szont ki fo gá sol ha tó, hogy túl nagy ka -
te gó ri ák ra bont ja az élet ko ro kat: 0–20
éve sek, 20–50 éve sek és 50 év fe let ti ek.
Itt el sõ sor ban a 0–20 éves cso por to sí tás
hely te len vé le mé nyem sze rint, ugyan is
egy cse cse mõ élet erõs sé ge nem ha son -
lít ha tó össze egy 20 éve sé vel. Az elõb -
bi ek sok kal na gyobb arány ban hal nak
meg gyen ge ség ben és gye rek be teg sé -
gek ben, ami fel bo rít hat ja a szám sze rû
ered mé nye ket, és hely te len kö vet kez te -
té se ket von ha tunk le be lõ lük. 

Az el sõd le ge sen anya köny ve ken ala -
pu ló mód szert al kal maz va már a fe je ze -
tek ter je del mén is meg lát szik az anya -
köny vek sza bá lyo zá sá nak és egy sé ge sí -
té sé nek fej lõ dé se. A pes tis jár vá nyok és
az el sõ ko le ra jár vány ese té ben még igen
szûk sza vú ak az anya köny vek, szin te az
a ki vé tel, ahol van adat. Az el sõ ko le ra -
jár vány hoz ép pen ezért nem is kap cso ló -
dik tér kép. Emi att az el sõ két al fe je zet -
ben több nyi re ada tok fel so ro lá sa ol vas -
ha tó, a szer zõ óva ko dik kö vet kez te té se -
ket le von ni a rend kí vül hi á nyos ada tok
mi att. Ezt kö ve tõ en vi szont mind egyik
al fe je zet vé gén rö vi den összeg zi a meg fi -
gye lé se it. Pél dá ul hogy 1850-ben a jár -
vány hul lám után sok kal ki sebb a ha lál -
ese tek szá ma, mint akár a ko le ra elõt ti
évek ben, amit a jár vány egy faj ta ter mé -
sze tes sze lek ci ó já val ma gya ráz.

A kö vet ke zõ fe je ze tet a jár vá nyok el -
le ni óv in téz ke dé sek nek szen te li, a pes -
tis sel kezd ve. Itt fõ leg hi va ta los ira to kat,
je len té se ket, ren de le te ket, jegy zõ köny -
ve ket hasz nál for rás ként, a ké sõb bi ek -
ben pe dig a saj tót is. A ren de le tek mel -
lett pár hu za mo san be mu tat ja a gya kor -
la tot is. Az óv in téz ke dé sek kü lön bö zõ
mód sze re it is mer te ti, ha csak le het, he -120
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lyi pél dák kal ki egé szít ve. A leg el ter jed -
tebb a ka ran tén volt, amely egy ben fel -
há bo ro dást is kel tett a la kos ság kö ré ben,
mi vel aka dá lyoz ta a for gal mat és a ke -
res ke del met, ezért a had se reg be ve té sé -
re volt szük ség, né ha pe dig olyan ra di -
ká lis bün te té sek re, mint a ha lál bün te -
tés. A há zi ka ran tén pe dig szin te fe lért a
ha lá los íté let tel: ha va la ki el kap ta a fer -
tõ zést, be zár ták a há zá ba a csa lád já val
együtt, és csak ak kor nyi tot ták ki az aj -
tót, mi kor már nem lát tak ka pá ló zó ke -
ze ket az ab lak ban. A ha lott szál lí tók szi -
go rú sza bá lya it tar tal ma zó es kü jét is ol -
vas hat juk eb ben a fe je zet ben. A szer zõ
nagy el is me rés sel te kint Má ria Te ré zia
egész ség ügyi tör vé nye i re és ezek fon tos -
sá gá ra, ugyan ak kor né hány er dé lyi fõ or -
vos ne vét is ol vas hat juk, akik so kat tet -
tek az or vos tu do mány és egész ség ügy
te rén: pl. Chenot Adam, Pa ta ki Sá mu el,
Nyu las Fe renc. A ko le ra ide jén is ha son -
ló mód sze re ket al kal maz tak, mint pél -
dá ul a ka ran tén, vi szont sok kal na gyobb
hang súlyt fek tet tek a köz nép ok ta tá sá ra,
amely ben a saj tó je len tõs sze re pet ját -
szott. Itt vi szont már egy má sik té nye zõ
is elõ tér be ke rül, még pe dig az egyé ni hi -
gi é nia, amely szo ro san össze függ a ko le -
ra ter je dé sé vel. Majd egy rö vid fe je zet
kö vet ke zik az or vos tu do mány és or vos -
kép zés tör té ne té rõl, ahol vi szont sze met
szúr, hogy Nagy szom bat he lyett két szer
is „Nagy Szambat”-ot kell ol vas nunk. 

A kö vet ke zõ fe je ze tek a leg ol vas má -
nyo sab bak, be ve ze tik az ol va sót a nép
gon do lat vi lá gá ba, meg pil lant hat juk a
meg ré mült fõ sze rep lõ ket. A for rá sok 
a leg több eset ben ko ra be li köny vek lap -
szé li, il let ve anya köny vi be jegy zé sek,
ame lyek jól il luszt rál ják a ko ra be li
men ta li tást.  A val lás volt a nép egyik
„vé de ke zé si” mód ja, pél dá ul a pes tis tõl
vé dõ Szûz Má ria vagy Szent Ró kus
tisz te le te. A val lás mel lett ki egé szí tés -
ként sze re pelt a va rázs lat: a pes tist
meg sze mé lye sí tõ ala kot kü lön bö zõ mó -
don pró bál ták el ûz ni. Itt egy olyan for -
rás sal ta lál ko zunk, amely meg le põ egy
18–19. szá za di tör té ne ti mun kát ol vas -
va: egy in ter jú val. Egy Szil ágy me gyei
fa lu ban még van olyan, aki em lék szik 
a pes tis ide jén al kal ma zott „pestising”-

készítés ri tu á lé já ra, ugyan is a szer tar -
tást még a múlt szá zad el sõ fe lé ben is
hasz nál ták, igaz, más sze ren csét len sé -
gek el há rí tá sá ra. Így az idõs asszony
még a ver ses rá ol va sás ra is em lé ke zett.
A pes tis ing hi e del mi alap ja az, hogy 
a be teg sé get meg sze mé lye sí tõ öreg -
asszony nak, mi kor el ko pik az in ge, el -
in dul a szom széd fal vak ba újat ke res ni,
ezért in get szõ nek ne ki, hogy azt ölt se
ma gá ra, és men jen el ve le messze a 
fa lu tól. Egy má sik rá ol va sás egy 18.
szá za di Bi har me gyei kéz irat ból tel jes
ter je del mé ben ol vas ha tó, amely a ter -
mé szet fe let ti erõk jó és rossz kép vi se lõ -
i nek egész se re gét ál lít ja szem be egy -
más sal, má gi kus szá mok kal je lez ve
ere jü ket, és a meg sze mé lye sí tett pes tis
egy má sik szük ség le té re vi lá gít rá: az
ét ke zés re. Az em be re ket a fé le lem kor -
má nyoz ta, és mi kor már sem a pap,
sem az or vos nem tu dott se gí te ni, a leg -
jobb or vos ság „egy jó pár csiz ma” volt.
Ha csak te het ték, és nem ál lí tot ták meg
õket, egész fal vak me ne kül tek, ke vés
ered ménnyel, mert ve lük együtt uta -
zott a jár vány is. A ko le ra ide jén is
ugyan azo kat a mód sze re ket hasz nál ták
a rurális kör nye zet ben, idõ vel azon ban
eze ket fo ko za to san he lyet te sí tet te a
kor sze rûbb or vos tu do má nyi gya kor lat,
em lé kük vi szont még hosszú ide ig
fenn ma radt a né pi em lé ke zet ben.

A jár vány hul lá mok tör té ne te
puzzle-ként áll össze a sok ap ró in for -
má ci ó ból, be jegy zés bõl, je len tés bõl,
szám adat ok ér tel me zé sé bõl Chiº Florin
Ioan kö te té ben, ame lyet be he lyez a té -
ma már meg le võ iro dal má ba. Ér de me
fõ ként a kis lép ték ben va ló ku ta tás, 
a he lyi, rész le tes, el sõd le ges for rá sok
ér tel me zé se és fel ku ta tá sa, amely re az
össze fog la ló mun kák nem vál lal koz -
hat nak. A tör té ne ti de mog rá fu sok szá -
má ra fe let tébb iz gal mas ol vas mányt
nyújt hat, he lyet ad va mód szer ta ni vi -
ták nak is egyes rész le te i ben. A ké sõb bi
fe je ze tek pe dig a men ta li tás tör té net
iránt ér dek lõ dõ ket ra gad ják meg, emi -
att fõ leg a kö tet vé ge  ol vas má nyos és
ér dek fe szí tõ a nem tör té nész ol va sók
szá má ra is.   

Gál Edi na-Tün de téka
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Ami kor a weben bön gé szünk, egy sze -
rû ke re sõ kér dés re olyan fo lyó irat ok vál -
hat nak pil la na tok alatt, tel jes ak tu á lis
tar tal muk kal, összes ko ráb bi lap szá muk -
kal el ér he tõ vé, me lye ket sem könyv tár -
ban, sem sar ki bolt ban so ha nem ta lál -
tunk vol na meg, mert nem is ke res tük
vol na (és nem fel tét le nül azért, mert tud -
juk, hogy ott ilye nek nin cse nek). A
weben sem ke res sük, in kább csak rá ta lá -
lunk. Vé let len és szó sze rin ti egye zés –
én en nek kö szön he tem ezt a di gi tá lis
kom pe ten ci ák kal fog lal ko zó nor vég fo -
lyó ira tot. Mind ez pe dig el gon dol kod tat
afe lõl, hogy csak a hi vat ko zá sok rend -
sze ré ben (egyik bib li og rá fi ai té tel tõl egy
má sik hoz, majd egy har ma dik hoz jut va)
épül-e a tu dás, vagy ér de mes a vé let len
ki zá rá sá nak más al ter na tí vá it is üzem be
he lyez ni. A Nordic Jo ur nal of Digital
Literacy (NJDL) leg újabb szá má ban a for -
rá sok ke re sé sé nek, hasz ná la tá nak tu dás -
ala kí tó ha tá sá ról is szó van.

A NJDL egy nyílt hoz zá fé ré sû (open
access) tu do má nyos fo lyó irat, tar tal -
mai sza ba don hoz zá fér he tõk az ér dek -
lõ dõk szá má ra a weben, leg utób bi szá -
ma itt el ér he tõ: http://www.idunn.no/
file/pdf/66706049/dk_2014_02_pdf.pdf

A 2006 óta ne gyed éven ként meg je -
le nõ, elõbb nor vég és an gol, nap ja ink -
ban ki zá ró lag an gol nyel vû cik ke ket
köz lõ lap az in for má ci ós és kom mu ni -
ká ci ós tech no ló gi ák okoz ta vál to zá sok,
il let ve az ok ta tás tech no ló gi ai vo nat ko -
zá sa i nak tár gya lá sá ban, ezek re vo nat ko -
zó ku ta tá sok be mu ta tá sá ban ér de kelt.

A leg fris sebb szám té ma kö re a ta -
nu lás elem zés, az adat fel dol go zás nak
olyan ku ta tá sai, me lyek az in for má ci ó -
tól át ha tott, tu dás ala pú tár sa da lom
kon tex tu sá ban sze mély re sza bott ok ta -
tá si for má kat, ha té kony el sa já tí tá si mó -
do za to kat, köz vet len vissza csa to lá si le -
he tõ sé ge ket ígér nek.

Ezen be lül Helge I. Strømsø és Ivar
Bråten ta nul má nya (Students’ Sourcing
While Reading and Writing From Mul-
tiple Web Documents) az el mé lyü lõ ta -
nu lás ról, il let ve az in for má ció ke re sés -
sel, a kü lön bö zõ for rá sok ke ze lé sé vel
(sourcing), ér té ke lé sé vel kap cso la tos
kész sé gek rõl szól. Öt ven egy hall ga tó -
nak kel lett írás ban be szá mol nia ar ról,
hogy mit tud a mo bil te le fo nok mû kö -
dé sé rõl, azok egész ség re gya ko rolt ha -
tás ról és ar ról, hogy a ku ta tók ho gyan
mé rik azt, hogy a mo bil te le fo nok ká ros
ha tás sal van nak-e az egész ség re. Utá na
kü lön bö zõ mû fa jú, a fen ti kér dé se ket
tag la ló szö ve gek el ol va sá sa után kel -
lett össze fog lal ni uk a cik kek tar tal mát.
A szer zõk a hi vat ko zá si for má kat rang -
so rol ták, és azt ál la pí tot ták meg, hogy 
a hall ga tók ké pe sek be azo no sí ta ni for -
rá so kat, de sok szor nem tud nak kü -
lönb sé get ten ni a kö zött, amit az ol va -
sott szer zõ ál lít, és a kö zött, ami re az
hi vat ko zik. Amennyi ben egy más nak
el lent mon dó ál lí tá sok kal ta lál koz nak 
a kü lön bö zõ do ku men tu mok ban, ak kor
in kább meg jegy zik, hogy me lyik in for -
má ció hon nan szár ma zik, de amúgy
nem épí tik fel a fe jük ben azt, hogy „ki
mon dott mit, és ez mi lyen vi szony ban
van az zal, amit más for rá sok ál lí ta nak”.
A for rá sok meg fe le lõ ke ze lé se pe dig
nem csu pán az aka dé mi ai pá lya fu tás
so rán kulcs fon tos sá gú, ha nem min den -
nap ja ink nak is meg ha tá ro zó kész sé ge
le het, hi szen ál lí tá sok hi te les sé ge, in -
for má ci ók mi nõ sé ge, ér té ke sok szor a
fel hasz ná lók be lá tá sán, sourcing-kom-
petenciáin mú lik.

Daniel Schofield ta nul má nya (Young
People Exploring Their Me dia Expe-
riences. Mediagraphy as a Reflection
Tool in Upper Secondary School) a mé -
dia grá fia mód sze ré vel mu tat ja meg,
ho gyan te he tõk fi a tal mé dia hasz ná lók talló
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a mé dia tör té net ré sze se i vé és ez ál tal
érett(ebb) médiafelhasználókká. 

Stefanie A. Hillen a szá mí tó gép pel
tá mo ga tott együtt mû kö dõ ta nu lás pe -
da gó gi á já ról ír (The role of discussion
boards in e-collaborative learning envi-
ronments (CSCL) – What kind of sup-
port can they provide?), Tryggvi Thaye
pe dig a ta nu lá si-ta ní tá si kör nye ze tek -
rõl, il let ve ar ról a fo lya mat ról, aho gyan
olyan op ti má lis ta nu lá si-ta ní tá si kör -
nye ze te ket ter vez he tünk, me lyek meg -
va ló sul nak – vagy nem – egy el kép zelt
jö võ ben (Constructing Optimal Futures
for Education). Be szél pél dá ul ar ról,
hogy az al ter na tív jö võk (a kö zel jö võ -
ben vár ha tó ese mény le het sé ges for ga -
tó köny ve i nek) el gon do lá si ké pes sé ge
erõt ad hat ah hoz, hogy vál toz tas sunk 
a dol gok hoz va ló hoz zá ál lá sun kon, és
új meg ol dá si út vo na la kat pró bál junk
ki. Ezt a faj ta kre a ti vi tást kel le ne fel -
hasz nál nunk ak kor is, ami kor kol lek tív
ér té kek alap ján épít het nénk fel pre fe -
rált jö võ ké pe ket a tech no ló gi ai le he tõ -
sé gek (pil la nat nyi) fi gyel men kí vül 
ha gyá sá val. A „de sign thinking” olyan
fo lya mat len ne, amely kre a tív öt le tek
ki ta lá lá sát, gya kor lat ba ül te té sét szor -
gal maz ná. Az öt alap lé pés: em pá tia,
meg ha tá ro zás, ötletelés, pro to tí pus ké -
szí té se, tesz te lés. A vég kö vet kez te tés
sze rint kre a tív em be rek nek kel le ne
meg ha tá roz ni uk, mi lyen ta nu lá si-ta ní -
tá si kör nye ze tek mû köd je nek a jö võ -
ben, és õne kik kel le ne mind azo kat ins -
pi rál ni uk, akik ren del kez nek a meg fe -
le lõ erõ for rás ok kal ezek ki vi te le zé sé re.

A ta nul má nyok meg ér té sé hez ép -
pen azok hoz az esz kö zök höz kel lett 
fo lya mod nom, ami ket ele mez nek (szá -
mí tó gé pet hasz nál nom, ke res nem a
weben, al ter na tív for rá so kat fel ku tat -
nom). En nek kö szön he tõ en meg tud tam
pél dá ul, hogy míg Nor vé gi á ban a la -
kos ság 80%-a hasz nál ja na pi rend sze -
res ség gel az internetet, ad dig Ro má ni á -
ban ez a szám 64,7% (www.insse.ro).
Olyan fo gal ma kat is si ke rült fel tér ké -
pez ni, mint a di gi tá lis õs la kos, a di gi tá -
lis be ván dor ló, az internetpedagógus
vagy a „szetelés”. Több ke re sés so rán 
is az Is ko la kul tú ra cí mû fo lyó irat va la -
me lyik szá má nak tar tal má nál kö töt tem
ki (http://www.iskolakultura.hu). Az is
ha mar ki de rült, hogy a mé dia grá fia ter -
mi nust Schofield a mé dia hasz ná lat-ku -
ta tás mód sze re ként ér ti Rantanenre
(The media and globalization. Lon don,
Sage, 2005.) és Vettenrantára (NJDL
2011/6.) hi vat koz va, de a ki fe je zés
hasz ná la tos egy má sik je len tés ben is:
amennyi ben a fel hasz nált for rá sok kü -
lön bö zõ mé di u mok hoz tar toz nak, az
iro da lom jegy zék vagy bib li og rá fia ter -
mi nu so kat vált ja fel.

A NJDL je len tõ sé ge ab ban áll, hogy
ki emel né hány nyom vo na lat a di gi tá lis
kor nagy adat hal ma zá nak (big data)
nyom vo nal szö ve vé nyé bõl, ref lek tál a
ki ala kult hely zet re, és kész sé ge ket, ké -
pes sé ge ket tesz tel, me lyek el mé lyí té se
(Vannevar Bush nyo mán) si ke res
nyom vo nal vá gók ká fej leszt het ben -
nün ket is. (Nordic Jo ur nal of Digital
Literacy 2014. 2. sz.)

Ármeán Otí lia
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ABSTRACTS

Ágnes Deák
What Every Blade of Grass Knows:

Police Informers and Their Targets in
Transylvania in the Middle of the
1850s
Keywords: police informer, Supreme
Police Office, Baron Johann Kempen von
Fichtenstamm, state police information
network, agent
In 1852 the Austrian emperor Francis
Joseph I decided on reorganizing the
leadership of police affairs at the
centre of the empire. The so-called
“Supreme Police Office” (Oberste
Polizeibehörde) was erected, led by the
lieutenant-general Baron Johann Kem-
pen von Fichtenstamm. His objective
was to centralize the state police infor-
mation network all over the monarchy.
He ordered the police directors and the
governors at the top of the province
administrations to send detailed reports
on their informers (including their
name, age, birthplace, profession, re-
ligion, education, capacities, code-
name, etc.). Due to these reports we are
able to identify the persons who served
the Governor of Transylvania, the three
police directors (for the cities of Ko-
lozsvár, Brassó, Nagyszeben) and the
agents of the military headquarters of
Udvarhely as confidential agents who
served between 1852 and 1854. In
addition to this information network,
the Supreme Police Office itself had
correspondents as a control network;
moreover, some agents, on whose
identity our information is very scarce,
were sent to Transylvania from Vienna
with different tasks.

Róbert Hermann
Right Ways, Wrong Ways and Dead

Ends of Collaboration in 1848–1849:
Hungarian Conservatives on the Other
Side
Keywords: Hungarian conservatives,
participant roles in 1848–1849, Prince
Windisch-Grätz, sovereign absolutism
The study reviews the role taken by
Hungarian conservatives during the

events of 1848–1849. This political
group belonged to the class in power
before April 1848. However, after the
sanctioning of the laws adopted in
April and the coming into office of the
Batthyány government, they gradually
lost their power or retired from public
life from the start. As the separation
between the autonomous Hungarian
state and the Habsburg monarchy
came about, the members of this group
considered that their time has arrived.
Beginning with January 1849 Prince
Windisch-Grätz ran the civil govern-
ment of the country with their help.
After it became clear in March 1849
that the imperial governance wants to
abolish the constitutional autonomy of
Hungary, a significant part of this
group retired, although they further
supported the new authority with their
advice. However, there also were some
people among them who continued to
support the absolutist state, because
they considered civil constitutionality
to be much more dangerous than
sovereign absolutism.

Tamás Magyarics 
American “Grand Strategies” and

Doctrines in the Post-Cold War Era
Keywords: USA, political strategies and
doctrines, post-Cold War
After the collapse of the Soviet Union,
the Bush Sr. Administration had to
reappraise the American grand strategy
designed to meet the challenges of the
Cold War. George H. W. Bush’s “new
world order” was supposed to be based
upon multilateralism and cooperation
with the great powers, including the
erstwhile enemy No. 1, Russia. The fall
of the Soviet Union also meant that
American hegemony was practically
unchallenged and even expanded
owing to an emerging power vacuum
in various parts of the world and the
fragmentization of power. The Clinton
Administration even envisioned the
replacement of geopolitics by geoeco-
nomics and the opportunity to pursue
a global “democracy agenda” of “en-
largement and engagement”. Although
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the Bush Jr. Administration originally
intended to basically continue its
predecessors’ liberal internationalism
with restraint, the events of 9/11 resul-
ted in an U-turn as the neoconservative
agenda took over with a reliance on
unilateralism, pre-emption, and the agg-
ressive promotion of “nation-building”.

Teréz Oborni
Friend or Enemy? The Story of a

Treason, Transylvania, 1551
Keywords: Friar George, 1551, Alvinc
castle, treason, murder, Ferdinand I of
Habsburg, Tamás Nádasdy, Giambattista
Castaldo
The most powerful statesman of the
Kingdom of Hungary, Friar George (Frá-
ter György; George Utiešenić/Utiešenović,
also known as George Martinuzzi) was
killed at the end of 1551, in his castle
Alvinc. The instigator of this murder
was Ferdinand I of Habsburg, King of
Hungary and Bohemia, Archduke of
Austria. The perpetrators were Ferdi-
nand’s mercenaries, who had come
into Transylvania in the summer of
1551 to take the authority over the
eastern territory of the country. Since
Friar George was the bishop of Várad/
Nagyvárad/Oradea, and a Cardinal,
who also held the highest govern-
mental functions in the eastern part of
the Kingdom, including Transylvania,
the rumour of the murder provoked
great indignation at the courts of
Europe. Pope Julius III instituted juri-
dical proceedings at the Holy See. The
trials took place between 1552 and
1554, and other documents were also
incorporated into a request book, which
still exists in the Secret Archives of the
Vatican. 
It was Friar George who helped to
transfer Transylvania to Ferdinand, but
in the second half of the year 1551 he
became more and more suspicious in
the Viennese Court. He was accused by
Ferdinand’s representatives, Tamás
Nádasdy and Giambattista Castaldo, of
wanting to yield Transylvania to Sultan
Suleyman, because he still maintained

good relations with the Porte. Finally,
Friar George achieved his goal – the
Hungarian King could reacquire Tran-
sylvania –, but became misunderstood
by the latter. The secret manoeuvres of
Friar Georg had one goal: to safeguard
Transylvania from the Ottoman’s rule
and attack at any price, but his notions
were not clear for the envoys of Fer-
dinand. Finally the Holy See acquitted
Ferdinand from the charge of the
murder, and the fact that Friar George
had been a traitor of the Christianity
has not been proven. The study reveals
the political and diplomatic manoeuv-
res of Friar George which led to his
death. 

József Pap 
Readings of Passive Resistance in

19th Century Texts
Keywords: 19th century, passive resis-
tance, rejection of compromise, broade-
ning of the circles of resistance, colla-
boration
The study offers an interpretation of an
important concept of 19th century
Hungarian history, i.e. passive resis-
tance. Researches of the past years
have identified the mythical elements
associated with this concept and ex-
plored its evolution within historio-
graphy. The present study presents an
analysis of the occurrences found in
texts belonging to the middle and the
end of the 19th century. This concept
could be utilized by the contempo-
raries in two important contexts. Be-
fore the compromise, political forces
opposed to the compromise could
appeal to it as to a movement which
makes further resistance and the
rejection of the compromise possible.
After the compromise, the concept
covered the broadening of the circles
of resistance, since, if everyone could
inhibit the functioning of the oppres-
sive power “in his own way”, the
attitude of collaboration could also be
adequately loosely interpreted. The
study analyses several texts associated
with these problems.
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János B. Szabó – Tamás Sudár
On the Top of Power: Renegades of

Hungarian Origin in the Political
Elite of the Ottoman Empire
Keywords: Hungarian, renegade, politi-
cal elite, Ottoman Empire
Hungarian society has long been
willing to ignore its “lost sheep” who
lived in the Ottoman Period of Hun-
gary, and as such, hiding behind the
elegant ideology of “passive and/or
active resistance”, it has silently omit-
ted from the historical memory of the
Hungarian nation the disturbing cha-
racters of some Hungarians defined as
henchmen of the foe or those who
possibly “have become Turks”. 
Historians also treated this matter am-
biguously. So far, Hungarian analyses
focused predominantly upon local
society and state administration. Ho-
wever, several Anglo-Saxon resear-
chers prefer to highlight the tolerant
and amenable feature of the Ottoman
Empire, as if shifting from one identity
to another had been up to the free will
of the subjects. 
Nonetheless, analyses are lacking
regarding how this phenomenon might
have influenced Hungarian history,
and no one has truly depicted the
historical importance that a group of
young people leaving Hungary may
have had within the elite of the Otto-
man Empire. The collection of biogra-
phies exhibited in this study is the first
serious effort to provide a succinct
introduction to the top leaders of
Ottoman governance in the 16th and
17th centuries, who were originally of
Hungarian descent. 

Szabolcs Varga 
Queen Catherine and the Ottoman

Sultan: Pondering John Szapolyai’s
Betrayals 
Keywords: John Szapolyai, betrayal,
Mohács, fall of the medieval Kingdom
of Hungary
The study attempts to present the ac-
cusations brought against the Hunga-
rian king John Szapolyai by posterity,
which led to his controversial memory.

John Szapolyai was accused of diffe-
rent things from as early as the 16th

century. He was blamed for mercilessly
suppressing the peasant revolt of Dózsa
in 1514 and for running away from the
walls of Zsarnó near Belgrade the next
year. However, the most serious accu-
sation against him was that he wanted
to acquire the Hungarian throne all
through his life, and thus he was late
for the battle of Mohács; he made his
brother kill the escaping Louis II, and
he was even willing to enter into a pact
with the Ottomans to retain his crown.
Currently we are well aware of the fact
that the majority of these accusations
were invented by the circles suppor-
ting Ferdinand I of Habsburg in order
to discredit Szapolyai. The sources do
not suggest that Szapolyai betrayed
Hungary and Louis II before 1526.
Some negative characterisations might
arise from the fact that Szapolyai did
not get a Humanist education, and he
did not understand Humanist beha-
viour either. He rather ruled on a tra-
ditional medieval religious basis. 
Historical sources and former scholarly
literature reveal that Szapolyai consi-
dered his possibilities thoroughly
before he entered into an alliance with
the Sultan in the spring of 1528. He
recognised that the territorial integrity
of the country and the peace could not
be preserved without the goodwill of
the Ottoman ruler. He also realised that
the Habsburg victory would bring
about constant Ottoman attacks that he
wanted to avoid. Szapolyai was the
first ruler to recognise the necessity of
an Ottoman-friendly policy, and thus
he could serve as a model for the
princes of Transylvania in the 16th and
17th centuries. Therefore, Szapolyai
cannot be made the scapegoat for the
fall of the medieval Kingdom of
Hungary.

Péter Zakar
Church and (Counter-)Revolution

Keywords: Revolution of 1848, Hungary,
Church, (counter-)revolution, Catholics,
Protestants, clergymen
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The inhabitants of Hungary were very
mixed as for nationality and religion.
After the revolution of 1848, equal
rights were declared for the Catholic
and Protestant denominations. Thanks-
giving services were regularly held for
the peaceful reforms. By virtue of their
position, the clergymen were particu-
larly capable of maintaining the law
and order expected by the government
and the public, as well as of keeping up
the appearance of lawfulness. At the
same time, the legalized revolution
itself was also one of the reasons why
it was not until January 1849 that some
of the conservative clergymen placed
themselves on the side of the imperial
government under the influence of the

victories of the Austrian troops at the
main seats of the war.
The Josephinian ecclesiastical policy
actually carried on by the revolutio-
nary government, demanding the
support of the (revolutionary) political
forces as an activity useful for society,
conferred crucial political responsi-
bility to the clergy throughout the
revolution. The real importance of the
liberal clerical interpretation of the
revolution and war of independence
lays in the fact that they managed to
win over the crowds who were never
before or were only partly engaged in
politics to the cause of transition into
civil society, as well as to the war of
independence.
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