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Tizenhatodik rész  

 

Törvényjavaslat Trianon becikkelyezéséről  

 

Törvényjavaslat az Észak Amerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, 

Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Pa-

namával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal 

és Cseh- Szlovák-országgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikke-

lyezéséről.  

Tekintettel a kényszerhelyzetre, amely Magyarországra nézve a világháború szerencsétlen kime-

netele folytán előállott, és amely annak idején a m. kir. kormánynak a békeszerződés aláírására vonatkozó 

elhatározásánál is döntő súllyal bírt: az Észak amerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Fran-

ciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, 

Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Ál-

lammal, Sziámmal és Cseh- Szlovák-országgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött béke-

szerződés a hozzátartozó térképpel és a békeszerződés egyes rendelkezéseinek függelékeivel, valamint a 

békeszerződés kiegészítéséül ugyancsak 1920. június 4. napján kelt jegyzőkönyvvel és nyilatkozattal 

együtt a magyar állam törvényei közé iktattatik.  

 

Aláírták … Román részről: Jon Cantacuzino doktor, államminiszter; Nicolae Tilulescu, volt mi-

niszter államtitkár; Szerbek, Horvátok és Szlovének részéről: Nicolas P. Pachitch a minisztertanács volt 

elnöke, Ante Trumbeć külügyminiszter, Ivan Zolger jogi doktor; Cseh- Szlovák Köztársaság részéről: 

Edouard Beseš külügyminiszter, Stephen Osuskŷ rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter London-

ban; Magyarország: Benárd Ágost munkaügyi és népjóléti miniszter, tordai Drasche-Lázár Alfréd rend-

kívüli követ és meghatalmazott miniszter;  

 

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következő rendelkezésekben 

állapodtak meg:  

A jelen Szerződés életbelépésével a hadiállapot megszűnik.  

Ettől az időtől kezdve s a jelen Szerződés rendelkezéseinek fenntartásával, a Szövetséges és Társult 

Hatalmak Magyarországgal hivatalos érintkezésbe lépnek. 1  

 

*** 

 

Rakovszky István elnök: A mai napon Magyarország egy történelmi fordulóponthoz érkezett. Ma 

írják alá ama békeszerződést, amely ezeréves országunk szétdaraboltatását kimondja.  

Békeszerződésnek nevezik azt, ami nem az ígért örök békét, de örök békétlenséget, nem nyugal-

mat, de folytonos nyugtalanságot, nem szeretetteljes együttműködést az emberiség nagy és nemes céljai 

elérésének érdekében, de széthúzást és ellenszenvet alkalmas teremteni a népek között és új és hosszan-

tartó viszályok csíráját hinti el mesterségesen.  

A kényszer hatása alatt ezt az u. n. békeszerződést aláírjuk. De a lehetetlen dolgokra senki nem 

kényszeríthető. Ez a szerződés úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben oly lehetetlenségeket tartalmaz, 

amelyek meg nem valósíthatók.  

Bízzunk e gyásznapon az isteni Gondviselésben, bízzunk nemzetünk szívósságában, amely egy 

évezreden át Európa védpajzsa volt. Bízzunk népünk sok jó tulajdonságaiban és bízzunk végre saját 

erőnkben, melyet kitartó munkával fejlesztve, igazolni fogjuk ama régi közmondást: Ne bántsd a ma-

gyart!  

A tőlünk elszakított országrészeknek pedig azt üzenjük: ezer évi együttlét után válnunk kell, de 

nem örökre!  

Indítványozom, hogy nagy fájdalmunk jeléül a Nemzetgyűlés ma ülést ne tartson. 2  

 

***  

 

                                                           
1 1920- 1922 / Nemzetgyűlési irományok, 1920. VI. kötet * 156, XXXIII- XXXVII. sz. / Irományok / 1920. évi június hó 4. 

napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről. 156. szám. 1 - 6. o.   
2 1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. III. kötet * 1920. május 18 - 1920. június 26. / Ülésnapok / 1920- 52 1920. június 

4. 214. o. 
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Szegfű Gyula gondolataiból: „A feldarabolás gonosztettével szemben a magyarság most kétségte-

lenül egységesebben reagál, semmint a török korszakában. Zápolyai János, ki a hódító ellenfélnek kezet 

csókolt és támogatásával tartotta fenn önmaga uralmát, nem akadt Trianon után. Trianon területi rendel-

kezéseivel szemben a forradalmak elbuktával egységes közvélemény alakult ki, mely a nemzet minden 

társadalmi vagy pártpolitikai tagoltságától függetlenül él, s mint ilyen, ma is egyik legnagyobb biztosí-

téka a magyar nemzet jövő felemelkedésének. Bármily mélyek is közöttünk a belső ellentétek, s bármily 

gyűlölségek sarjadoznak is ki mai közéletünkből, mely ebből a szempontból jobbnak alig tartható a ko-

rábbi időknél, abban mindnyájan megegyezünk, hogy nemzeti céljaink között legelső helyen áll Trianon 

eltűnése, s területi épségünknek valami módon helyreállítása.  

Azok az egyének, akik a revízió útján vezetni képesek, minő volt Apponyi Albert és most Bethlen 

István, pártpolitikai gyűlölségektől is megszabadulnak, bizonyítékául annak, hogy ebben a kérdésben 

egyetlenegy vélemény van az egész mai Magyarország területén.” 3  

 

„A Nemzeti Egység azonban csak akkor valósulhat meg, ha eloszlanak azon antinómiák, melyek 

jelenleg ember és ember közt érzelmi, anyagi, akaratbeli különbségeket tartanak fenn. A Nemzeti Egység 

megvalósításának feladata túlmegy bármily széleskörű politikai akción, s nem kevesebbet foglal magá-

ban, mint szellemi, gazdasági és társadalmi életünknek sok tekintetben gyökeres reformját. Mert csakis 

ily reform segítségével lehet megszüntetni a következő ellentétpárokat: nagybirtokos  mezőgazdasági 

munkás; katholikus ‒ protestáns; zsidóság ‒ magyarság; öregek ‒ állástalan fiatalok; trianoni magyarság 

‒ leszakadt magyarság.” 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emelt fejjel, de komor búságban indult el egy új vérkeringés. A megcsonkított, megalázott orszá-

got, elesettségéből talpra kellett állítani. Egy majdnem a semmiből történő államszervezést eleink, azokra 

az épültekre alapozhatták, melyekből hiányoztak a század keresztjét vállukra vevő, a nemzet egységét 

rendezni képes fejedelmi egyéniségek. Szükséges volt, a létért való küzdelmen túl, a társadalom széle-

sebb köreinek összefogására. Az épületek betelepítéshez és a nemzet működésének indításához szabá-

lyokra volt szükség. Szabályok alkotását működő törvényhozás végezhet. A választásokkal törvényessé 

vált a Nemzetgyűlés működése.  

 

Az új szabályokat a Nemzetgyűlés bizottságai rakták össze, a képviselők saját és választóik érde-

keit képviselve, módosították azokat. A feladatot a kormány illetékes minisztériumai véglegesítették, és 

a Nemzetgyűlés határozata alapján törvénybe iktatták és kihirdették. A világháború és Trianon után meg-

kezdett jogalkotási folyamatok és jogalkalmazói teendők elősegítgették a konszolidációt. Az állam ösz-

szerakásának fontos része volt a nem létező külügyminisztérium megszervezése, az osztrák-magyar mo-

narchia közös katonai szervezete helyett, létre kellett hozni a magyar honvédséget, tekintettel a „béke-

szerződés” előírásaira.  

 

                                                           
3 Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. 386. o. 
4 Szegfű Gyula Három nemzedék 416. o. 
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A pénzügyi stabilizáció elemei, a költségvetés, a monetáris politika, a belső és külső erőforrásokra 

épített stabilizációs lépések a konszolidációhoz vezető út története. Pénzügyeink rendezése között szere-

pelt a Nemzeti Bank felállítása. A mezőgazdaság, ipar, kereskedelem működési területeit hátrányosan 

érintette, az ország területének megcsonkítása, és az, hogy az ország vérkeringését biztosító vasúti háló-

zat jelentős része, és a vasúti csomópontjaink, postakábeleink idegen államok birtokába kerültek. A há-

borúból eredő károk és veszteségek felszámolásához hiányoztak a háborúban több mint ötszázezer el-

esettjeink szellemi és kétkezi munkája. Az országra nehezedő anyagi terhek közül külön feladat volt a 

hazatérő sebesültjeink ellátása.  

 

Gazdaság  

 

A Trianon utáni, önálló magyar ipart 1920 után teljesen újjá kellett szervezni. Magyarország szel-

lemi és anyagi javait sikeresen tudta mozgósítani e célok megvalósítására. 1921-től Magyarország olyan 

iparcikkek gyártására is berendezkedett, amelyek azelőtt csak külföldről voltak beszerezhetők. Új ipar-

ágak létesültek, lényegesen kibővült a gyárak termelőképessége és néhány év alatt az ország belső szük-

ségletét nem egy területen már hazai termelésből lehetett biztosítani. A változások következtében 1928-

ban az ipar adta a nemzeti jövedelem 41 százalékát, 1936-ban pedig már 43,7 százalékát.  

 

A magyar nemzetgazdaság fontos része a mezőgazdaság. Nagyatádi Szabó István kisgazda - 

földmívelésügyi miniszter, 1920 október hónapban gr. Teleki Pál miniszterelnöksége alatt nyújt be tör-

vényjavaslatot: „A földbirtok helyes megosztását szabályozó rendelkezésről”. Vitaalapot képez a mező-

gazdasági munkások helyzete és az arisztokrácia viszonya.  

 

Gr. Széchenyi Viktor az arisztokrácia megítélésénél Griger Miklós felszólalásából indul ki: „A teg-

napi ülésen Griger Miklós képviselőtársam nemes kéjelgéssel tobzódott abban, hogy három órán keresz-

tül a porba és sárba rántotta Magyarország arisztokráciáját. Legyen szabad nekem, aki az ő mentalitása 

szerint, a közé az inferiorisabb emberfajta közé  mint ő kifejezi magát ‒ a »grófi emberfajta« közé 

tartozom. Mielőtt beszédem tulajdonképpeni tárgyára áttérnék, egypár szóval ezzel a tegnapi beszéddel 

foglakozom.  

A tegnapi napon a földbirtokreform tárgyalása során három felszólalás hangzott el itt a teremben. 

Az első kettőt kisgazda képviselőtársaim mondották, a higgadt meggondolás, a józan mérséklet hangján. 

Amikor a harmadik beszédet hallottam visszagondoltam magamat a forradalom és a kommunizmus ide-

jébe, mert ebből a beszédből ugyanaz a hang hangzott, amelyet a kommunista agitátorok ajkáról hallot-

tam elhangzani. Ezek a szólamok, amelyek azonosak voltak az akkor hallottakkal, most egy bizonyos 

fokig vékonyka kis vallási selyempapírba voltak burkolva. És ezt a beszédet nem egy Budapestről kikül-

dött zsidógyerek, hanem egy katholikus pap, a szeretetnek, megértésnek papja, az Istennek felkent szol-

gája mondata el itt a Nemzetgyűlésen. A parlamentben mindenkinek joga van mindenkit és minden in-

tézményt kritizálni. Így természetesen Griger Miklós képviselőtársamnak teljesen joga volt az arisztok-

ráciát és annak viselt dolgait kritika tárgyává tenni.  

 

De akkor, amikor mi egy törvényt akarunk megalkotni, amely a nivellálást, a megértést, az egyfor-

másítást szolgálja, rendívül helytelennek tartom, hogy a vak osztálygyűlölet elfogult hangját vigyük bele 

a vitába. Aki Griger Miklóst tegnap végighallgatta, azt hiszi, hogy a magyar arisztokrácia, három-négy 

tagját kivéve, akiknek Griger Miklós kegyelmesen gráciát adott, kizárólag alávaló gazemberekből, haza-

árulókból és nagyfülü, degenerált hülyékből áll. Az ő állítása szerint kevés kivétellel, hazaárulás és rablás 

útján szerezték a birtokaikat, továbbá az ő állítása szerint az élvezetek hajhászásában megfulladnak, a 

néppel abszolúte nem törődnek, az országot zsidó kézre juttatják és önfeledt gőgjükben közönséges ha-

landóval még csak szóba sem akarnak állani.  

 

A birtokok megoszlásának mai állapotával én sem vagyok megelégedve. De azért, ha támadjuk a 

nagybirtokot, ne konfundáljuk össze ezzel az arisztokráciát. Mert az arisztokrata egy osztály, amely 

emberekből áll, tehát éppúgy tele van minden emberi gyarlósággal, minden emberi hibával, ke-

verve erénnyel, mint akármelyik más osztálya ennek az országnak. De ha végignézzük a magyar 

történelmet, akkor láthatjuk azon sok száz és ezer férfiú nevét, akiknek a neve a magyar történelemben 

tündöklik. Hunyadiak, Zrínyiek, Wesselényi, Széchenyi Ferenc, Széchenyi István, Apponyi Albert és azt 

hiszem, hogy az arisztokráciának nincs oka szégyenkezni.  

Csak egyet kérek a t. nemzetgyűlési képviselő úrtól, egyet ne tegyen a mai világban, ne támadja a 

tradíciókat! Mert méltóztatik látni, hogy egy fa ágába bele lehet oltani bármilyen nemes oltványt, de csak 

olyan fába, amelynek gyökerei mélyen vannak a földben és kibírja azt az erőt, amely szükséges egy 

oltvány felneveléséhez. Egy nemzet gyökere a tradíció, és ha a tradíciókat támadják, akkor mi nem 

építő, hanem romboló munkát, destruktív munkát végezünk. …  

Elcsépelt ugyan, de mégis örökké igaz marad a mondás:  
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» Akié a föld, azé az ország. «  

 

Ha tehát most az állam radikálisabb eszközökkel nyúl bele a föld birtoklásába, az a legnagyobb 

elővigyázattal kell megtenni, mert a nemzet léte, további fennmaradása függ attól, hogy kié legyen ez a 

vérrel szerzett és ezer éven át vérrel megtartott, az utóbbi hat esztendőben vérrel öntözött drága magyar 

föld. Ez az a nagy kérdés, amely a nemzetnek életgyökeréig hat, amely a nemzet jövendő ábrázatát tel-

jességgel megváltoztatja, amely, ha egészséges irányban van megoldva, akkor a magyarságot egy gaz-

dag, szapora, boldog nemzetté teheti, míg ellenben, ha hibásan oldjuk meg, akkor a végpusztulásba viszi. 

… A fajmagyar parasztság az, amelyből az ő képességi folytán minden téren lehet rátermett egye-

deket nevelni, míg megfordítva, bármely más elemből jó parasztot nevelni, soha sem lehet. A kis-

birtokos osztály fejlesztése elsőrendű társadalmi kötelesség.” 

 

Ebben a lehetőségben két ellentétes elvet kellett összhangba hozni. A tulajdon szentségét és a ki-

sajátítás szükségességét. 5  

 

Abból kiindulva, hogy az ember használatába kerülő tárgyak korlátlanul előállíthatók, vagyis pó-

tolhatok, ez egy ideig igaz. A földterület pedig adott. Ebből következik: „Kötelessége tehát az államnak, 

hogy a föld és a földmíves lakosság harmonikus megoszlásába belenyúljon, de természetesen mindig 

csak a teljes kártérítés elve alapján.” Az ellentét feloldására az állam vállalkozhat azzal, amennyiben a 

nagybirtok terhére növeli a törpe-, ki-, és középbirtokokat.  

Az egyik gond az, hogy a nagybirtokokon végzett termény előállítás, és az állattartás gazdaságos-

sága is nagyobb, mint a kisebb parcellák eredményessége. Ezzel a gonddal szembesülve látható, hogy a 

tulajdon szentsége és a kisajátítás szükségessége mellett, felmerül a családok fennmaradásának kérdése 

is. A nagybirtok létjogosultságát az is igazolja, hogy a kis és középbirtokosok a nagybirtokon fenntartott 

ménesekből, gulyákból, nemesített állatfajokból veszi azokat az apaállatokat, amelyekkel saját állatállo-

mányát nemesíti. A gépesítés területén a kisgazdaságok összefogása szükséges, és elengedetlen a szak-

oktatás.  

 

A földreform feladatai között tarthatjuk számon a szegények házhelyhez, kis udvarhoz juttatását, 

1-2 hold földdarabbal. Ezekkel a megoldássokkal nem oldódott meg a családok a megélhetésének bizto-

sítása. A törpebirtokok és a kisbirtokok termeléséből értékesíthető termények és hústermékek mennyi-

sége jelentéktelen volt az árucsere forgalomban. Külpiaci elhelyezéseik szóba sem jöhetett. Amíg az 

Osztrák-Magyar monarchia biztosította mezőgazdasági termékeink átvételét, megszűnésével kikerültünk 

a világpiacra, szembekerültünk vámokkal és kereskedelmi akadályokkal. Legjobb minőségű gabonater-

melő területeink ‒ Bácska, Bánát, vagy Csallóköz , utódállamokhoz kerültetek. A földosztás nem ter-

jedtek ki az agráriumban foglalkoztatottakra. Az évek óta munkanélküli kubikusok, mezőgazdasági cse-

lédek száma meghaladta a két és félmillió embert.  

 

Soron következő felszólaló Tasnádi Kovács József, aki az uzsora és a földbirtokosság összefüg-

géseire világít rá, kiemelve a földmíves napszámosok életútját Amerikába. Számok tükrében: „1886-tól 

1890-ig évente átlagban 25.723 ember ment ki Amerikába. 1904-ben 97.000, 1905-ben 170.000, 1907-

ben 209.000 ember ment ki. A kivándoroltak közül őstermelő, valószínűleg törpebirtokos volt 9,4 §, 

mezőgazdasági munkás 56 §, úgyhogy, 65,4 § volt földművelő ember. Míg az iparosság 2,3 §, a keres-

kedő pedig, amely kategóriába a zsidóság tartozik, csak 0,3 § volt. Így történt az, hogy a földet szerető 

és azt művelni tudó magyar paraszt tömegesen kivándorolt Amerikába, s helyette jött a nemzetközi ide-

gen.  

Aki ezt az országot ki akarja menteni abból a hínárból, amelybe beletaszították, annak legelsősor-

ban vissza kell szorítania ezt a túltengő uzsorát és ezzel szembe kell állítania a magyar földet és a magyar 

földművelőt, mert ez mindig rossz talaja volt a destruktív eszméknek és minden hazafiatlan nemzet-

köziességnek is. Emellett azonban fel kell szabadítani a földet és a földművelő népet a pénz túlságosan 

nyomasztó ereje alól is. Tehát a földnek és a földmíveseknek egymáshoz való viszonyát és igyekezzünk 

a kettőt összhangba hozni azáltal is, hogy a javaslat annak kíván földet adni, aki azt a földet szereti, aki 

ahhoz a földhöz ért, aki azon termelni tud. És hogy nem teszi többé lehetővé, bármiként akadékoskodja-

nak és bármiként dolgozzanak is ellene, hogy másfél millió, vagy két millió földnélküli földmíves legyen 

ebben az országban akkor, amikor egyes embereknek százezer holdjaik vannak, nem is saját és nem is 

helyes gazdálkodásban, hanem oda van adva, avatatlan, idegen zsidó bérlők kezébe.   

 

Azok, akik ezt a reformot ellenzik, ma már nem mernek hangosan beszélni, de maguk berkeiben 

és azokból kifelé suttogják, hogy ezzel a reformmal tönkretesszük az országot, hogy itt parasztdiktatúrát 

csinál parasztminiszter, aztán hogy terrorizálják a kisgazdák a kereszténypártot és így jön létre az egység, 

                                                           
5 1920- 1922 / Nemzetgyűlés napló, 1920. VI. kötet * 1920. szeptember 25. - 1920. november 12. / Ülésnapok / 1920. 122. 

1920. november 6. 282. o.   
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azután hogy osztálypolitika folyik. Ezt azok mondják, akik látják, hogy az az áldozat, akinek a bőrére 

eddig uzsoráskodtak, azáltal, hogy annak földet adunk, kisiklik a kezük közül és nem fog rájuk szorulni. 

Azok mondják, hogy parasztdiktatúra van, akik uzsorásdiktatúrát és terrort csináltak, és akik megakadá-

lyozták, hogy ez az ország eddig tisztességes gazdasági alapon odafejlődhessék, ahova Széchenyi szel-

lemében már régen fejlődnie kellett volna.  

A magyar földmíves munkás, általában a magyar munkáskéz munkája külföldön rendkívül meg-

becsült, és a földmíves munkásnál jobb anyag nincs sehol a világon; csak ki kell formálni, a maga józan 

esze felhasználásával művelni, munkabírását megkímélve felhasználni.” S ha minden bekövetkezik, ak-

kor beteljesedik a költőnek az a jóslata: »Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül!« 6  

 

Rakovszky István elnök: Ezzel a földbirtokreform helyesebb megoszlását szabályozó rendelkezés-

ről szóló törvényjavaslat harmadszori olvasásban is elfogadtatott és kihirdetés céljából fel fog terjesz-

tetni. Engedje meg a t. Nemzetgyűlés, hogy én is nagy örömömnek adhassak kifejezést afelett, hogy ez 

a korszakalkotó reform törvényerőre fog emelkedni. Útjelző ez a mostani szomorú napokban, hogy ak-

kor, amikor Magyarország régi, érintetlen területéből nagy területet elvesznek, mi abból a kevésből, ami 

megmarad, szívből adunk azoknak, akiknek semmijük nincs. 7  

 

Gr. Teleki Pál miniszterelnök a kormány munkaprogramjának véghezviteléhez kéri a Nemzetgyű-

lést, a keresztény, nemzeti, demokratikus Magyarország felépítéséhez.   

Legfontosabbnak feladatnak jelöli ki a gazdasági kérdések komplexumát: az ország gazdasági lábra 

állítását befelé és gazdasági kapcsolatok megteremtését kifelé. Külügyi téren is ez a gazdasági program 

fogja jellemezni a kormány külpolitikáját. „Meg akarjuk teremteni a szomszéd államokkal a gazdasági 

forgalmat, amivel tartozunk magunknak, de azt hiszem, azok az államok is tartoznak önmaguknak. Ezen-

felül ők is és mi is tartozunk ezzel annak a lakosságnak, amely tőlünk elszakítatott, és amelyet gazdasági 

érdekei sok mindenféle szállal idefűznek. Megalkottuk azt a törvényt, amely alapja agrárprogramunknak, 

most a másik oldal felé kell fordulnunk: a városi munkásság ügyeinek rendezését kell kezünkbe vennünk 

és azt megfelelően megalapozni.” 

 

Azok a világtörténelmi események, melyek a lefolyt két év alatt bekövetkeztek, és amelyekre be-

vezetésében az 1920 I. t.c. utal, szükségessé teszik ezeréves alkotmányunknak revízióját, de alapjellegé-

nek megváltoztatása nélkül.  

A kérdések egyike a választójog kérdése, az országgyűlési választójogé, melyet ennek a Nemzet-

gyűlésnek meg kell alkotnia, hogy átadja a maga munkáját, a nemzet rendes képviseletének, az ország-

gyűlésnek. Az országgyűlési választójogot kell megalkotnunk, széles bázison, melynek alapját képezi 

majd a mostan folyó népszámlálás. Ezzel szorosan kapcsolatos kérdés a felsőtáblának, a főrendiháznak 

a reformja, melynek tekintetében szintén számolnunk kell a modern kor igényeivel és meg kell találnunk 

a módját annak, hogy az ország összes körei bevonassanak abba a fontos törvényhozási munkába, melyet 

a felsőtáblának is végeznie kell.  

A harmadik kérdés, a törvényhatósági városi és községi reform kérdése, melyre nézve szintén tör-

vényjavaslat nyújtatott be és melyet szintén tárgyalás alá kell vennünk. 

A negyedik kérdés az, amely az utóbbi időben leginkább állott előtérben, és amely sok izgalmat 

okozott, a királykérdés. Törvényes úton és ezeréves alkotmányunk szellemében kell ezt a kérdést meg-

oldanunk, méltóan a kérdés fontosságához, a Nemzetgyűlés komolyságához, a királyság méltóságához, 

a magyar korona szentségéhez és a magyar nemzeti érdekekhez. Számolnunk kell a lefolyt eseményekkel 

és revízió alá kell vennünk a királynak és a nemzetnek egymáshoz való viszonyát. Ennek keretében kell 

levonni a Nemzetgyűlésnek a lefolyt évek eseményinek következményeit és ki kell teljesen építeni az 

önálló, minden államtól független magyar nemzeti királyságot. Szükségesnek látjuk azt, hogy ez ne csak 

a békeszerződésben legyen benne, hanem azt, mint a magyar nemzeti akarat kifejezését is törvénybe kell 

iktatnunk. 8  

 

A magyar külpolitika irányait elemzi Gratz Gusztáv külügyminiszter: „Bizonyára nem megyünk 

neki a falnak. A politika művészete abban áll, hogy az ember minden adott helyzetben összhangzásba 

hozza legitim aspirációit a megvalósításukra kínálkozó lehetőségekkel és a rendelkezésre álló eszközök-

kel. …   

Ami a politikai célok megközelítésére alkalmas eszközöket illeti, két út áll rendelkezésünkre. Az 

egyik a forradalmi út, amely a reánk erőszakolt békeszerződéseknek széttépésével, az azok ellen való 

nyílt ellenszegüléssel, a leggonoszabb indulatoknak és szenvedélyeknek felkavarásával, az anarchiát 

akarja szembehelyezni a mai világhatalmasságok akaratával. Ez az az út, amelyet Oroszország követ és 
                                                           

6 1920- 1922 / Nemzetgyűlés napló, 1920. VI. kötet * 1920. szeptember 25. - 1920. november 12. / Ülésnapok / 1920. 122. 

1920. november 6. 286. o. 
7 1920- 1922 / Nemzetgyűlés napló, 1920. VII. kötet * 1920. november 13. - 1921. február 05. / Ülésnapok / 1920. 128. 1920. 

november 13. 4. o.   
8 1920- 1922 / Nemzetgyűlés napló, 1920. VII. kötet * 1920. november 13. - 1921. február 05. / Ülésnapok / 1920. 137. 1920. 

december 17. 210. o.  
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az a példa minden inkább, mint biztató. A mi egész geográfiai helyzetünk, területünk viszonylagos szűk 

volta, de az általunk tudatosan követett, a rend és tekintély helyreállítását célzó politikánk is megtiltja 

nekünk, hogy erre az útra lépjünk.  

 

A másik út, amelyet a Nemzetgyűlés eddig is követett, amidőn a trianoni szerződést ratifikálta, az 

az út, amely a szerződések által teremtett helyzetet a viszonyok kényszere alatt elfogadja új politikájának 

kiindulópontjául és ebből kiindulva, igyekszik új erőre kapni és távolabbi céljai felé törekedni. Meg va-

gyok győződve róla, hogy ezen az úton is el tudjuk érni a célokat, amelyeket fel nem adunk akkor, amikor 

lemondunk arról, hogy különben is meddő, kalandos vállalkozásokkal igyekezzünk azokat megvalósí-

tani. Azt a belső politikát, amelynek sikerült a bolsevista tévtanok ölő mérgét kiválasztani a nemzet tes-

téből, nem lehetne összeegyeztetni olyan külső politikával, amely ezt a veszedelmet ezúttal kívülről ismét 

reánk zúdítaná. ”  

 

Az általános kérdések után, a külügyi tárca vezetője két helyzetre világított rá. Először Benes cseh 

- szlovák külügyminiszter expozéjára reagált, melyet a cseh-szlovák kamarában tartott. Benes beszédé-

ből kiderült, „ma elsősorban ő irányítja a kis entente akaratát, sőt a nagy entente-ét is,  mert 

hiszen büszkén hivatkozik arra, hogy a közelmúlt fejlődésének egyik epizódja alkalmával ő volt az, 

aki az összes kis és nagyhatalmakat a Magyarország ellen való bizonyos állásfoglalásra rábírta.  

 

Ma épen ezen, az Olaszország bevonásával megerősödött kis entente akarat elhatározásaira gyako-

rolt döntő befolyásánál fogva mindenesetre oly pozíciót tölt be, amely szükségesség teszi, hogy nyilat-

kozatait hallgatással ne mellőzzük.” Két kérdés vetődik fel, az egyik a szociális kérdés, melyben Benes 

elmarasztalja Magyarországot, a másik a magyar kormányforma. Ez utóbbi a királykérdésre irányul, 

mellyel szemben Csehország Magyarországon a köztársasági megoldásnak fog előnyt adni. Benes úr 

beavatkozott Magyarország belpolitikájába.  

 

A Jugoszláviához való viszonyunkat befolyásoló konfliktus részben Pécs város polgárságának 

adóztatása, melynek mértéke olyan magas, hogy még a szerb kormány is ellen volt egészen addig, míg 

az adminisztráció érvei meg nem győzték. A Pécsett hatalmon lévő társaság azzal győzte meg a Jugoszláv 

kormányt, hogy ellenkező esetben vissza kell állítani „a jogos, magyar, hazafias közigazgatást.” Gratz 

külügyminiszter arra is felhívta a Nemzetgyűlés figyelmét, hogy „A bolsevizmus ezen virágzásával jár 

az is, hogy Pécs a magyar kommunista emigránsok központja lett, akiknek száma ma kétezerre rúg, kik 

között olyanok is vannak, akik Magyarországon mint gonosztevők, gyilkosok, terroristák működtek a 

kommunizmus alatt. Ezek most Pécset álnév alatt készítik elő a talajt az új kommunizmusra és közben 

terrorizálják a polgári lakosságot. … Ami Baranya és Pécs polgárságát illeti, amely jelenleg oly súlyos 

viszonyok között állja ki hazafiságának tűzpróbáját, legyen szabad nekik e helyről is köszönetet monda-

nom az általuk tanúsított jellemszilárdságért.” 9  

 

Mályusz Elemér: „A vörös emigráció” c. munkájában tárja olvasói elé: „A kommunisták feladata: 

lángra lobbantani a parazsat, hogy fölégesse a fehérterror egész szervezetét. Legközelebbi teendő az ön-

kritika és forradalmi harcos társaink kritikája által nyújtott tanulságok felhasználásával kiépíteni forra-

dalmi szervezeteiket, minden áldozat árán öntudatos forradalom akarássá és cselekvéssé sűríteni a ma-

gyarországi ipari munkásság és földműves szegénység forradalomvárását.”  

 

„Az emigráció legelső teendőjéül egy olyan terület megszerzését tekintett, ahol lábát megvetheti s 

ahonnan Magyarország ellen támadó műveleteit megindíthatja. Bécs erre nem volt alkalmas, mivel a 

polgári osztrák kormány biztosította ugyan a menedékjogot, de a fegyveres felkészülést már nem enge-

délyezte. Olyan területre volt tehát szükség, hol a megszálló kisentente-állam védelme alatt, annak tá-

mogatásával szabadon lehet előkészíteni a fegyveres betörést Magyarországba. 10  

                                                           
9 1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. VII. kötet * 1920. november 13. 1921. február 05. / Ülésnapok / 1920- 143. 1921. 

február 4. 382. o.  
10 Szemelvények Mályusz Elemér A vörös emigráció c. könyvéből: „A diktatúra bukása után számos emigráns menekül a 

Felvidékre és a városok magyar munkásai közt vezető szerepet követelnek. A cseh hatóságoktól szíves fogadatásban része-

sülnek, ők pedig a vendégszeretetet meg is hálálják. Minden igyekvésükkel azon vannak, hogy a magyar munkásság előtt régi 

hazájukat mennél gyűlöletesebb színben tüntessék fel és ezzel elszakítva a régi érzelmi kötelékeket, új államuk hűséges alatt-

valóivá tegyék. Ez a működésük az ország új urainak teljes megelégedésével találkozik, a társadalmi rend felfogatását célzó 

izgatásuk azonban már kevésbé. Azok, akik a cseh hatóságok által megszabott vonalat túllépték, kezdtek alkalmatlan idegen-

nek lenni.”  

„Bécsben, az osztrák kommunista párt lapjának, a németül megjelenő ”Rote Fahne” -nak utolsó oldala „Vörös Újság” 

nevet nyer, és itt hozzák napvilágra a tömegekhez szóló, azok hétköznapi nyelvén írott cikkeiket. Ezek a cikkek felkelésre, 

lázadásra uszítanak. Az európai államok belső helyzetének egyoldalú, hamis ismertetéséből, a világgazdaságnak kritikusnak 

rajzolt válságából bonyolódott következtetésekkel, vonják le napról napra végső következtetésüket: a forradalom feltartóztat-

hatatlanul, mérföldes csizmákkal közeledik. „A fejlődés hulláma ma a forradalomé; az idei év tavasza a győztes forradalom 

tavasza lesz.” (1920. febr. 4.)  



400 

 

 

 

IV Károly 

 

A Nemzetgyűlés 171. ülésének összehívását kezdeményezte 30 képviselő azért, hogy „IV. Károly ki-

rálynak az ország területére való bejövetele alkalmából álláspontját leszögezhesse”. Hencz Károly a kö-

vetkező határozati javaslatot terjesztette be.  

»A Nemzetgyűlés, mint a magyar állami és nemzeti szuverenitás kizárólagos örvényes képviselete, 

az 1920. évi I. tc. -ben megállapította, hogy a királyi hatalom gyakorlása 1918. évi november hó 13-án 

megszűnt. Az állami főhatalom gyakorlása tehát az alkotmány rendes formái között lehetetlenné vált. 

Ezen oknál fogva a Nemzetgyűlés addig, míg az állfői hatalom gyakorlásának mikéntjét véglegesen ren-

dezi, s ennek alapján az államfő a tisztét tényleg átveszi, az államfői teendők ideiglenes ellátására Nagy-

bányai Horthy Miklós úr személyében kormányzót választott, aki az államfői hatalom gyakorlását a tör-

vényben megállapított keretek között a Nemzetgyűléstől, esküjének a Nemzetgyűlés előtt színe előtt való 

letétele után tényleg átvette.  

A Nemzetgyűlés ezt a tényt az 1920. évi II. tv-be iktatta és a kormányzó úr ezen időtől fogva a 

nemzet törvényesen és alkotmányosan megnyilatkozott akaratából az államfői hatalmat valóságosan gya-

korolja. Miután IV. Károly király váratlanul megjelent az ország határai közt, amely tényhez a fennálló 

jogrend veszélyeztetésének aggodalma fűződött, a Nemzetgyűlés újból kimondja, hogy az 1920. évi I. 

tc. által megállapított közjogi rendhez ragaszkodik, annak megdöntésére irányuló minden törekvés ellen 

a leghatározottabban felemeli tiltakozó szavát és utasítja a kormányt, hogy annak minden egyoldalú meg-

zavarását megakadályozza.«  

 

Gr. Teleki Pál miniszterelnök válaszában arra kéri a „t. Nemzetgyűlést, hogy teljes súlyával és 

Hencz Károly határozati javaslatának elfogadásával a kormány akcióját támogassa, de ma ezen túl ne 

menjen, a felelősség kérdését pedig velünk szemben csak akkor érvényesítse, ha majd beszámolhatunk 

arról, amit tettünk.”  

Rakovszky István házelnök kimondja a Nemzetgyűlés elfogadó határozatát. 11  

 

Gr. Teleki Pál miniszterelnök a nemzetgyűlés 172. ülésén bejelenti: … „Elemi kötelességünk volt 

az Ausztrián át való utazást és a Svájcba való beutazást biztosítani. Teljes megállapodásra kellet jutnunk 

abban a tekintetben is, hogy az utazás Ausztrián át ne csak meg ne zavartassék, hanem teljesen megfelelő 

formák között történjék. Ennek biztosítására az entente nagyhatalmak kezünkre jártak és a vonatot a 

maguk részéről egy-egy képviselőjükkel, tehát három entente képviselővel kísértetik, ennek az általuk 

                                                           

„Az osztrák szocialista kormánynak, talán az orosz hadjárattól is rettegve, nem volt elég bátorsága, hogy a magyar 

nemzeti érdekei mellé álljon. A mód, ahogyan szorongatott helyzetéből ki akart kerülni, éppenséggel nem mondható nyíltnak 

és férfiasnak. A szó szoros értelmében kiszöktette Kun Bélát. 1920. július 5-én Oroszországgal egyességet kötött, amelyben 

kötelezettséget vállalt arra vonatkozólag, hogy a volt magyar népbiztosok számára nemcsak biztosítja a szabad elutazást 

Oroszországba, hanem azt a leggyorsabban, minden célravezető eszközzel lehetővé teszi.”   

„A nyugati közvélemény csak az emigráció torzító tükrében látja a magyar eseményeket. Senki nem beszél az orosz-

országi terrorról, senki nem emlékszik már a magyarországi vörös terrorra, mindenki csak a fehérterrorról hall. Az emigráció 

sikere ez. Büszke is volt reá. Kunfi megelégedetten állapította meg évek múlva, hogy „a finn fehér terror vérengzőbb és 

kíméletlenebb, volt, mint a „Horthy-terror”, erről az utóbbiról mégis hasonlíthatatlanul többet hallott a világ, éppen az ő 

propagandájuk következtében. (Az Ember, 1922. 18. sz.)”  

Az emigráció így kénytelen volt észak helyett délen keresni ki felvonulási területét. Figyelme itt Pécs városára irányult. 

Fájó szívvel vált el északtól, mint a „Világosság” szept. 1-i számában nyíltan meg is mondotta: Pécsnél jött és megfelelőbb, 

politikailag alkalmasabb hely lett volna hadműveleti bázisra Szlovenszkó, de az ottani munkásmozgalom fejlődése elrontotta 

ezeket a lehetőségeket. „Majd kiderül, használt-e ez a fejlődés a világforradalomnak; Horthynak használt…”  

„Pécs városát és környékét baja várossal együtt még 1918 telén szerb csapattok szállották meg, hogy így biztosítsák 

Szerbia részére a pécsi kőszénbányák termelését. A trianoni béke a várost Magyarországnak ítélte oda s a megszállás ideigle-

nes voltával a jugoszláv hatóságok is tisztában voltak. Ezért a közigazgatás vezetését változatlanul magyar kézen hagyták. 

Mindamellett, amidőn a diktatúra bukása után a vörös hadsereg egyes munkásalakulatai a szerb csapatok előtt letették a fegy-

vert és ezek az emigránsok Pécsett gyűléseket tartva, kérték a belgrádi kormányt, hogy a békekonferenciától követelje a 

népszavazás elrendelését, a megszálló csapatok élénkebb rokonszervvel kezdtek viseltetni a szövetségesül felkínálkozó emig-

ránsok iránt. Az orosz offenzíva kudarca után, 1920. augusztuságban Pécsett a radikális és bolseviki emigránsok megalakítják 

a Nemzeti Tanácsot, hogy ez - a Bécsi Magyar Újság aug. 27-ki száma szerint - „folytassa a város és a megye területén azt a 

munkát, melyre az októberi forradalom elindította magyar népet s amelytől oly végzetesen lezuhant előbb a diktatúra ingová-

nyába s onnan a reakció mocsarába.”  

„Linder és Jászi Belgrádban egy memorandumot adtak át, amelyben - a jugoszláv kormány megnyerésére - hangoztat-

ták, hogy a magyar hadsereg lefegyverzése életérdeke Jugoszláviának, mert ez a hadsereg a békét mindenkor veszélyeztetheti. 

Kiemelték, hogy ez a lefegyverzés két úton lehetséges: vagy Magyarországnak megszállásával, vagy azzal, hogy az emigráció 

alkalmat nyer Pécsett egy hadsereg szervezésére.”  

Végezetül: „A terület kiürítése minden fenyegetés ellenére rendben történt meg és a magyar hatóságok minden incidens 

nélkül foglalhatták el helyüket.”  
11 1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. - 1921. május 12. / Ülésnapok / 1921- 171 1921. 

április 1. 147. o. 



401 

 

 

vállalt garanciának biztosítására. Ezt feltétlenül szükségesnek tartottuk és nem engedtünk ebben a tekin-

tetben semmiféle sürgető nyomásnak, mert ha egyrészt arra az álláspontra kellett helyezkednem, hogy 

ezt a visszautazást meg kell tenni, másrészt semmi körülmények között nem engedhettem, hogy azt, 

akinek a magyar nemzet egyszer Szent István koronáját fejére tette, kellemetlenség érje és a tisztelet neki 

meg ne adassék.  

Hornyánszky Zoltán: Ez a lényeg. Szent István koronája! Nem frígiai sapka.” 12  

 

A miniszterelnök a Nemzetgyűlés 1921. április 6-i ülésén IV Károly királlyal folytatott tárgyalásá-

ról tájékoztatta a képviselőket. A királlyal való tárgyalásán ismertette Magyarország helyzetét. Többek 

között „Annyi megpróbáltatás után, amikor e nemzetnek fenékig kellett a megpróbáltatások poharát ürí-

tenie, ez a nemzet talpra állt és talpra állva józanul igyekszik fokról-fokra előrehaladni, tudva azt, hogy 

nagy lépéseket, hirtelen lépéseket e tekintetben nem szabad tenni, nem szabad a nemzetnek e fokozatos 

előhaladását semmiféle váratlan fordulattal vagy váratlan eseménnyel megzavarni. És ez volt az, amit a 

királynak is megmagyaráztunk, amikor eléje tártuk az egész helyzetet, s e helyzetképből és egyes tények-

ből, amelyek történtek, s amelyeket eléje tártunk, a külső helyzet mérlegelése alatt elhatározta a távozást. 

Távozásra döntő hatással a nagykövetek tanácsának állásfoglalása volt. …”  

 

Ide kívánkozik a külügyminiszter beszédéből néhány gondolat. „A magyar trón betöltésének kér-

dése jogilag a magyar nemzet belső ügye, ha politikailag a hatalmak kívánságainak deferálni kénytelen 

is vagyunk. Amennyiben tehát Károly királynak Magyarországba való visszatérése a trón betöltésének 

kérdésével összefüggésbe állt, jogilag egyedül és kizárólag a magyar nemzet lett volna hivatva az ebből 

folyó kérdéseknek elbírálására és eldöntésére. A történelemben példátlan eset az, amit a szomszéd álla-

mok velünk szemben ezúttal elkövettek, hogy idegen kormányok casus bellivel való fenyegetéssel kény-

szerítsenek egy államot, amelynek függetlenségé ők maguk szerződésbe iktatták.  

De azok a fenyegetések, amelyeknek az elmúl héten kitéve voltunk, teljesen ellenkeznek azokkal 

az elvekkel is, amelyeket maguk azok az államok, kik azokat velünk szemben alkalmazták, állítottak fel 

abban a békeszerződésben, amelyet reánk kényszerítettek, és amelyeknek hurka állandóan fojtogatja nya-

kunkat. Ez a békeszerződés a Népek Szövetségének egyezség-okmányát foglalja magában és ez az ok-

mány, a nemzetközi jognak ez a legmodernebb alkotása és valóságos Magna chartája, egyenesen kizár 

minden háborúval való fenyegetést. Kérdeznem kell, miként lehetséges az, hogy oly államok, amelyek 

büszkén szerepelnek a Népek Szövetségének eredeti tagjai sorában, amelyek tehát ezeknek az elveknek 

megalkotóiként szerepelnek, mikén fenyegethetnek ez elveknek arculcsapásával háborúval?  

 

Lehetünk különböző nézeten, azon módozatok tekintetében, amelyekkel nemzetünket újból talpra 

állítjuk, lehetünk különböző nézeten az uralkodói kérdés tekintetében, amely utóvégre szintén egyike 

azon kérdéseknek, amelyeknek mikénti megoldásától nemzetünk újbóli talpra állítása függ; de azokban 

a súlyos lelki konfliktusokban és vívódásokban melyeken az elmúlt héten átmentem. Egy dolog vált 

előttem oly világossá, mint soha azelőtt: a magyar szent korona tana, amely a király és nemzet egységét 

és egymástól való elválaszthatatlanságát hirdeti.  

 

Sohasem vált előttem világosabbá, mint ezekben a napokban, amikor a király és nemzet érdekei 

látszólag szembe kerültek egymással, hogy nincs a nemzetnek oly érdeke, amely nem volna egyúttal ér-

deke a királynak is, és nincs királynak oly érdeke, mely nem volna egyúttal érdeke a nemzetnek is. Min-

denkinek nézetét respektálom, a magam részéről azonban azzal a hitem és meggyőződésem szerint az 

ország nagy többsége által is osztott hittel azonosítom magamat, hogy a szent korona tana, a nemzet és 

király egységéről szóló tan az, amely jövő fejlődésünk, belső megújhodásunk és egy gyászos helyzetből 

való újabb kiemelkedésünk egyetlen biztos alapja lehet. 13  

 

A felháborodás kitűnőre sikeredett. Rassay Károly szólásában kiemeli: „Fel kell vetnem a kérdést 

a miniszterelnök úrral szemben, hogy vajon tudott-e azokról az utazásokról, amelyeknek egyes képvise-

lőtársaink is aktív részesei voltak, amikor végigjárták a világ fővárosait, hogy Habsburg-propagandát 

csináljanak? És ha semmi köze sem volna ehhez a kormánynak abból a szempontból, hogy ezek az urak 

utazgatnak, ez mindenesetre kellett volna, hogy felhívja a figyelmét a kormánynak arra, hogy itt valami 

készülőben van s akadályozza meg azt, hogy IV. Károly volt király és kísérete akadálytalanul léphesse 

át az ország határát.  

Külföldi lapokból azt olvastuk, hogy IV. Károly már nagypénteken Bécsben volt s ott röpiratokat 

osztogattak. Röpiratok jelentek meg, hogy jön a császár. Meg kell kérdeznem a miniszterelnök úrtól: mi 

volt az oka annak, hogy a király jelenlétéről Magyarország kormányzója délután 2 óráig semminemű 

                                                           
12 1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. - 1921. május 12. / Ülésnapok / 1921- 172 1921. 

április 5. 154. o. 
13 1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. - 1921. május 12. / Ülésnapok / 1921- 173 1921. 

április 6. 160. o. 
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értesítést nem kapott. Mi volt az oka annak, hogy ők nem akadályozták meg, hogy a király Budapestre 

feljöjjön? Ezzel a tényével, hogy a miniszterelnök úr nem akadályozta meg azt, hogy IV. Károly Buda-

pestre bejöjjön, két hibát követett el. … (A kormányzóval és a nemzettel szemben.) - Uraim, azért van 

egy nemzetnek felelős kormánya, hogy viselje a felelősséget.”  

 

B. Szterényi József köztársaságot ajánl, Balla Aladár: vagy Habsburg! Más nincs a világon! Míg B. 

Szterényi azzal zárja bekiabálását, hogy van szerb király is! van román király is! (Lehet választani.) 

 

Elgondolkodtató a helyzet. Vajon az úgynevezett ellenzék a királyság intézménye ellen volt? Azt 

gondolom nem. Következetesen, a Szent Korona Tan ellen szólaltak fel. Amikor tehették politikai esz-

közöket vettek igénybe, vagy az utca nyugalmát borították. Hangjuk felerősödött a kiegyezés után, 1919-

ben, és gondolatom lezárásaként idevaló megjegyzésnek szánom: 1945 után Rákosi a XX. törvénnyel 

zárta le évszázadok óta tartó alkotmányos törekvéseinket.  

 

*** 

 

Mentesülnünk lenne szükség önsajnálatainktól. Az ember: ember, akit Isten szabad gondolkodásra 

és cselekedetre teremtett. Hogy, hogyan él szabadságával, szellemi, lelki, fizikai adottságaival, képessé-

geivel, azt bírni vágyása, erkölcsi tartása, szeretete határozza meg. Mindezt pedig a mindenkori társa-

dalmi környezet etikai kérge, és családjából eredeztethető hite, vagy a földi paradicsomi élet bolsevik 

ígéretében remélt bizalma határozza meg. Sokszor mások életének leromlásának kíséretében. Ami az 

egyedi esetek összességét tekintve társadalmi méreteket ölthet. Ne akarjunk áldozatok lenni, ne tegyük 

azzá magunkat. Álljunk ki igazunk mellett, mégpedig jogos hangossággal! Hiszen, minden érdemleges 

gondolat előre visz! 

 

Látásán keresztül tanítható az ember.  
 
» Az erkölcsi ’s értelmi hibák’ ’s hijányok’ meglétét senki sem kétli; ezeknek mind magában mind másokban orvoslása 

mindennek fő kötelessége. …  

A’ sors olyan helyzetbe tett, melyben nékem nem sokan használhatnak, kevesek árthatnak, ’s azért kinézésimért aggo-

dalom nem kényszerít tartózkodásra ’s kímélésre; – ezekért, de meggyőződésem ’s elszánt akaratomnál fogva is, elég erőt 

érzek magamban azt mondani: „Üss, csak hallgass meg.” « 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Wesselényi: Balítéletekről XXXIII. XXXIV. l.  
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ÁLDOZAT 15 

 

Hegedűs György interpellációjában két egymással szorosan összefüggő kéréssel foglalkozik, t. i. a  

zsidókérdéssel és a szabadkőműves kérdéssel.  

„Amit mondok, azt nem én találtam ki, nem az én agyvelőmnek a szüleménye, hanem eredeti ok-

iratoknak, kijelentéseknek hosszú sorozatát fogom felolvasni. Ha arra kellene választ adnom, hogy miért 

hoztam ide a nemzet életének fókuszába ezt a kérdést, akkor erre csak azt válaszolhatom, hogy a meg-

döbbenésnek és a kétségbeesésnek neme vesz erőt rajtam akkor, amikor látom azt, hogy ez a Nemzet-

gyűlés is, de maga a magyar nemzet is vétkes, könnyelmű, szinte megmagyarázhatatlan tunyaságot ta-

núsít a zsidó- és a szabadkőműves kérdéssel szemben.  

Bizonyos megdöbbenés vesz rajtam erőt akkor, amikor olyan beszédet kell hallani egy katholikus 

pap ajkáról, amilyent itt Giesswein Sándor képviselőtársunk mondott, amelyet elmondhatott volna talán 

Löw Immánuel, azonban egy római katholikus papnak azt a testvériséget, megbocsátást, parolázást, fele-

dést, egybeolvadást így hirdetni, ilyen indokokkal, mint ahogy ő tette, szerintem nem szabad. Nem sza-

bad különösen akkor, amikor azok a sebek, azok a bántódások, amelyeket mi az utolsó években a zsidó-

ságtól és a szabadkőművességtől kaptunk, nemhogy be nem gyógyultak, hanem most is folyton irritálva 

vagyunk.  

 

Felszólalásomnak második oka az, hogy látom, hogy itt a zsidóság körében erős harci zaj van, erős 

küzdelemre készülnek fegyvertársaikkal együtt, akik között, sajnos, igen sok a keresztény, és amely harci 

zaj veszedelmesen hasonlít a Károlyi-forradalom hangjához! Harcra készülnek ők újra, minden eszköz-

zel, minden fegyverrel. Arra, hogy ez a készülődés erős, hogy ez a harc komoly, hogy a veszély imma-

nens, legjobb bizonyítékom gróf Andrássy Gyula t. képviselőtársam beszéde, aki beismerte azt, hogy a 

destrukció újra működik s ezen beismerés alapján megtagadta hosszú, liberális irányú politikai működé-

sét, beismerte, hogy azon tovább nem állhat s ennek a beismerésnek az alapján áll oda zászlótartónak, 

azoknak az élére, akik velünk együtt a keresztény magyarságért küzdenek.  

De felszólalok azért is, hogy a zsidóságot ezen tönkretett, megcsonkított, eldarabolt, lezüllesztett, 

mélységbe dobott nemzetért itt végre a Nemzetgyűlés színe előtt tetemre hívjam és megkérdezzem tőle 

azt, hogy annak a küzdelemnek, amelyet ő a világosságért, az emberi jogokért, a liberalizmusért, a sze-

retetért folytatott, ez volt-e a célja?  

 

Azt hiszem, minden gazdasági és politikai kérdésnél fontosabb kérdés ránk nézve az, hogy végre 

a zsidókérdést és a szabadkőműves kérdést megoldjuk. Mert amíg ez a megszenvedett keresztény magyar 

nép nem látja azt, hogy az ő legnagyobb veszedelme, a zsidókérdés eliminálva, kiküszöbölve, megoldva 

nem lesz, addig én nem hiszem, hogy ebben az országban béke lesz.  

Egy számla van előttünk, amelyen rajta van Szent István felborított trónja, amelyen rajta van egy 

feldarabolt országnak a rajza, s amelyre rá van írva ezer és ezer kivégzett magyar testvérünk neve. Ezt a 

számlát, ha a magyar nemzet következetes és becsületes akar lenni önmagához, be kell nyújtani a zsidó-

ságnak.  

 

Nem akarok én semmi mást, mint felnyitni, fellebbenteni a páholyok ajtaját, hogy hadd lásson be 

a magyar nép oda, hogy megláthassa, mi történt ezekben a páholyokban évtizedek óta. Meg fogják látni, 

hogy ezekben a páholyokban az örök bűn, tanyázik. Lássa meg a nemzet azt is, hogy minden pártbontás, 

miden civódás, minden politikai veszekedés és alakulás tulajdonképpen nem ennek a Nemzetgyűlésnek 

az agyában fogamzik meg,  hiszen alig van itt közöttünk különbség,  hanem e jelenségek mögött min-

denütt a zsidóság és a most is működő szabadkőművesség áll. … 

De hogy félre ne értsen Pető Sándor képviselő úr, kijelentem, hogy belőlem nem a gyűlölet beszél. 

Mert ahogyan az Úristen nem gyűlölheti Lucifert, az ő árnyékát, az ő ellenségét; ahogyan a bíró nem 

gyűlölheti a bűnöst, aki fölött ítélkezik; ahogyan a házigazda nem gyűlölheti a tolvajt, akinek lakást adott: 

úgy a magyar nép sem gyűlölheti a zsidókat, nem gyűlölöm én sem, hanem egy más érzéssel vagyok 

velük szembe. …  

 

Szeretik azt állítani, különösen zsidó körökben, hogy ez a szabadelvűség volt az, aminek köszön-

hető az a nagy haladás, amelyet 1867 óta kétségtelenül tettünk. Én nem állítom, hogy nem haladtunk, 

nem állítom azt sem, hogy annak a liberális irányzatnak, amely uralkodó volt politikánkban, nem kö-

szönhetünk semmit. Ellenben meg kell állapítanom, hogy végső következménye mi volt, és azt a konk-

lúziót vonom le, hogy az a liberális irányzat tönkretevője volt ennek a nemzetnek, mert a liberális irány-

zattal, a liberális malterral épített épület összedőlt és maga alá temette a nemzetet, és ha tényleg ered-

ményt is mutatott fel, megmételyezte és szétrombolta a nemzet erkölcsi világát, kioltotta lelki fényét és 

megfosztotta legszebb tulajdonságaitól.” 16  

                                                           
15 Kovács Attila: Áldozat c. festménye a Molnár-C Pár Baráti Kör katalógusból. 66. o. (2004) 
16 1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. VIII. kötet * 1921. február 17, - 1921. március 14. / Ülésnapok / 1920- 154 1921. 

február 26. 224. o.  
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***  

 

Gr. Bethlen István miniszterelnök első felszólalásában köszönetet mondott az előző kormány meg-

feszített munkájáért, amit a jogrend megszilárdításáért végzet, és azokért az eredményekért, mely politi-

kával konszolidálták a parlamenti munkát és elindították a gazdaság fejlődésének irányait. „De azért, bár 

új politikát keresünk, ezt a politikát össze kell kapcsolnunk a múlttal; össze kell kapcsolnunk azokkal a 

nagy nemzeti tradíciókkal, amelyeken felépült ennek a nemzetnek, ennek az országnak, ennek az állam-

nak a rendje. Mindenek előtt tisztában kell lennünk azzal, hogy egy nemzet életének vagyunk az őrei, 

nem osztályoknak, nem felekezeteknek, hanem pártoknak, nem egyéni érdekeknek, hanem kizárólag a 

nemzet érdekének.  

Az ország elérte régi vágyát, a nemzeti függetlenséget. A nemzetnek ezen függetlenségéhez min-

den körülmények között ragaszkodnunk kell. Ezt azonban olyan áron értük el, amilyent soha sem fizet-

tünk volna, ha öntudatosan akartuk volna azt megszerezni. És amikor ezt megállapítom, meg állapítom 

azt is, hogy függetlenségünket elértük külső szerencsés körülmények folytán, és a bajba belesüllyedtünk 

önhibáink folytán. Ha új politikát akarunk kezdeni, vizsgálnunk kell a múltat, vizsgálnunk kell azt, hogy 

melyek voltak azok a hibáink, amelyek a mai állapotba taszítottak; vizsgálnunk kell ezt azért, mert az 

önismeret az első feladat és az első kötelesség a politikában, ez lesz azután alapja annak a konstruktív 

politikának, melyet minden kormánynak követnie kell.”  

 

Külpolitikai bevezetőjében a miniszterelnök arra hívja fel a figyelmet, „Harmadik feladatunk az, 

hogy a nemzet külpolitikai horizontját emeljük, s hogy a külpolitikai kérdésekkel való foglalkozást nép-

szerűvé tegyük. Magyarországnak bele kell helyezkednie abba a helyzetbe, amelyet a reánk kényszerített 

trianoni béke alkotott. Magyarország a legutóbbi időben oly tanúságát adta belső erejének, higgadtságá-

nak és hazafias egységének, hogy mindenki előtt kétségtelen az, hogy ez az erő és ez a higgadtság lénye-

ges biztosítéka a békének Európa keletén. Elleneink minden rágalmaival szemben bizonyság ez és cáfo-

lat. A béke végrehajtását az adott szó erejénél fogva kötelességének tartja, de a béke, amely a győzők 

abszolút kényszerével jött létre, nemcsak kötelességeket ró ránk, hanem számunkra is tartalmaz jogokat. 

Reméljük, hogy e jogok érvényesítésében a szerződők ugyanazt a lelkiismeretességet fogják tanúsítani, 

mellyel mi lépünk e kérdések elél. Abban a feltételezésben, hogy szomszédaink azoknak a rendkívüli 

előszöknek élvezetében, melyeket a béke neki biztosít, nem fognak megfeledkezni azokról a kötelességei-

ről sem, melyet velünk szemben szerződésileg vállaltak.  

 

Külügyi politikánk iránya változatlan. Arra szorítkozhatom tehát, hogy utaljak egyszerűen arra, 

amit a magyar kormány erre vonatkozóan néhány hónappal ezelőtt már kijelentett. Egy orientációja lehet 

csak külügyi politikánknak, melyet rendíthetetlenül követni akarunk: orientációnk egyedül magyar lehet. 

A kormánynak helyre kell állítania az egész vonalon a tekintély elvét, mert a tekintély elvétől függ a 

kormányzat nyugodt szilárdsága. Ellene fog szegülni minden olyan egyoldalú megállapításnak, amely 

alkotmányunk elveivel ellentétben lenne. Oly nagy érdek fűződik ahhoz, hogy ebben a kérdésben a nem-

zet összhangja meg ne bontassék, hogy ebben a tekintetben a kormány el van szánva arra is, hogy min-

denféle propagandát, bármely irányban nyilvánulna is, a maga részéről nemcsak hogy támogatni nem 

fog, hanem a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel lehetetlenné fog tenni.” 17  

 

*** 

 

A közoktatás helyzetéről szólva a miniszterelnök jelzi, „hogy a művelődési politika terén a kor-

mány fontos kötelességének tartja elsősorban a vidék erőteljes kulturális gondozását.” A feladatok között 

sorolja a háborús károk felszámolását, a köznevelési törvényjavaslat benyújtását a Nemzetgyűléshez, 

melyben a nevelési és közművelődési politika egységes törvényben nyer kifejezést. Szükséges a tanügyi 

közigazgatás fejlesztése, a jelenleg érvényes szakoktatás és a művészeti oktatás átalakítása.  

 

A Nemzetgyűlés 1921. évi június 14-i ülésén Szádeczky Lajos előadó szólal fel: „A kolozsvári és 

pozsonyi, székhelyeikről elűzött m. kir. tudományegyetem ideiglenes elhelyezéséről szóló törvényjavas-

lat fekszik itt előttünk. Ez a törvényjavaslat egyrészt a magyar kultúra, másrészt a nemzeti becsület kér-

dése. A 4 §-ból álló rövid törvényjavaslat lényege az, hogy a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudo-

mányegyetem és a pozsonyi m. kir. Erzsébet királyné tudományegyetem  melyek székhelyeiket a tria-

noni béke következtében elvesztették  ideiglenesen Szegeden, illetve Pécsett nyerjenek elhelyezést. A 

törvényjavaslat távolabbi eszményi célja: a magyar tudományosság fejlesztésében a visszaesés megaka-

dályozása, és ami ezzel együtt jár, ellenséges szomszédaink felett kulturfölényünknek továbbra is fenn-

tartása és jövőre is biztosítása.  
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A kolozsvári egyetem nemes ambícióval igyekezett magas hivatásának megfelelni. A magyar ál-

lam, az erdélyi társadalom és Kolozsvár városa nem sajnált semmiféle áldozatot attól, hogy a fejlődés 

magas fokára emelje. 1872-ben 42 tanárral és 253 hallgatóval kezdette meg működését a régi gubernium 

ódon épületében. … A világháború utolsó esztendejében a tanárok száma 110 volt, az egyetemi hallgatók 

száma meghaladta a kétezret és annak tízszerese harcolt a régi tanítványok közül a különböző csatatere-

ken. … Magyarország kormányzója a budapesti egyetem közgazdasági karának megnyitó ünnepén, ez 

év elején ezt mondotta (olvassa): »Arra kell törekednünk, hogy újra visszaállítsuk és még sokkal na-

gyobbá, erősebbé tegyük a magyar tudást, a magyar kultúra fölényét Európa keletén.«  

 

Berzeviczy Albert az MTA elnöke ugyanezen az ünnepélyen ezt mondta: »Meggyőződésem, hogy 

Magyarország csak szellemi kiválóságának bizonyítékai által emelkedhetik föl a nemzetek családjában 

arra a polcra, mely fényes múltjánál fogva megilleti, hogy jövő politikai szerepünk is nagyrészt attól az 

eredménytől függ, melyet a szellemi munkában és különösen a tudományok művelődésében felmutatni 

tudunk!«  

 

Mert elvész a nemzet, mely tudomány nélkül való, mondja a Szentírás. És a magyar nemzet nem 

akar elveszni, de élni akar és élni fog, ha Isten után mi is úgy akarjuk.” 18  

 

Bethlen István miniszterelnök a honvédség fejlesztésével kapcsolatban kijelenti: A nemzeti hadse-

reg az állam biztonságának szilárd alapját kell, hogy képezze. A trianoni békekötés érvényre váltása a 

nemzeti hadsereg átszervezését igényli, anélkül, hogy az megszűnnék nemzeti biztonságunk alapköve 

lenni. Egyúttal „rendezni kell a katonák és azok hátra-maradottaiknak nyugellátását is”. A népjóléti in-

tézkedések között a jelenlegi lehetőségeket korlátozza az ország pénzügyi helyzete, de alsó néposztályok 

megélhetésének helyzete, a közegészségügy is gyors intézkedéseket igényel.  

 

„És a magyar értelmiség azon részéhez, amely eddig félreállott, szintén van egy szavam. Az or-

szágban vannak még pártok, amelyeknek talán volt történelmi hivatásuk, vannak pártok, amelyek nem 

azért keletkeztek, mert nem tudtak irányt kapni. A nemzet ma már irányt vett. Oszlassák fel ezeket a 

pártokat. Szüntessék meg azt a különállást, mert elérkezett az ideje annak, hogy az egész magyar intelli-

gencia egységesen álljon sorompóba. Ha ezt nem tesszük, akkor a nemzetek azon sorába fogunk süly-

lyedni, amelyet az angol parlamentben lord Salisbury egy nagy beszédében a következőképen jellemzett: 

»Két csoportra oszthatók a nemzetek: Vannak fejlődő és vannak haldokló nemzetek. A fejlődő nemze-

tekhez tartoznak azok a nagy nemzetek, amelyek évről-évre nagyobbodó hatalommal bírnak, amelyek 

gazdaságban gyarapodnak, területüket kiterjesztik és szervezetüket tökéletesítik. Élnek más népek, ame-

lyeket más jelzővel, mint haldoklók, megjelölni nem lehet.« a kérdés az, melyikhez akarunk tartozni?  

 

Hermann Miksa: Nekünk tragikumunk volt az, hogy a nemzeti nagy ideák zarándoklóhelyeit mesz-

sze külföldön, Rodostóban és Turinban kellett valamikor keresnünk. Tragikumunk fokozódott azzal, 

hogy most már költőink szülőhelyeit is túl a demarkációs vonalon, tőlünk elszakadt területeken fekvő 

városokban kell keresnünk. És Nagyszalontáról a híres kuruc-toronyról, mintha megkondulnának az el-

némult harangok és vén Toldi Miklós végrendeletét végigvinnék az Alföldön. Öreg Toldi Miklós végső 

pillanataiban így szólt: »Szeresd a magyar, de ne faragd le. Szóla, / Erejét, formáját durva kézzel róla, / 

Mert mihaszna simább, ha jól megfaragják? / nehezebb eltörni a faragatlan fát«  

 

Én ebben látom a kormányzati működés legnagyobb feladatát, megőrizni azt az őserőt, ami ebben 

a magyar népben lakozik. És minthogy én remélem és magyar szívem egész melegével hiszem, hogy a 

kormányelnök úr, aki egy nagy történelmi név viselője, éppúgy átérzi ezeket az igéket, mint átérezzük 

mi egyszerű emberek, és hogy ő követni fogja nagy ősének szabadságra törő törekvéseit, őt abban a nehéz 

pillanatban, amidőn Magyarország kormányelnöki székét elfoglalja, üdvözlöm. 

 

Lovász János hozzászólásából: A külügyminiszter úrhoz csak az a kérésem van, hogy miután a 

nagy világégés után ránk szakadt a gondoknak, a szenvedéseknek minden terhe, adja értésére a híres 

győző földi hatalmasoknak, hogy hiába ül Európa fórumának bírói ítélőszékében a zavaros tájékozatlan-

ság, a megtévesztett elfogultság, amelynek törvénye a harag, ítélő mérlege a részlehajlás, eszköze a bosz-

szú, mi ez elé az ítélőszék elé nem visszük sebeinket, panaszainkat. Mi felemelt fővel állunk az emberek 

előtt és csak az igazságos Isten előtt hajlunk meg alázatosan. Adja értésükre, hogy a nyugat magyaror-

szági kérdésnél nem akarunk a híres, győző elvakult földi hatalmasok palotájának kapujában ülni útszéli 
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koldusok módjára, hogy siránkozó ínségben lerongyolódott kalapunkba gyűjtsük össze a szánakozás kol-

dusfilléreit, mert hiszünk egy Istenben, hiszünk egy hazában, hiszünk ennek a porig megalázott ország-

nak a feltámadásában. 19  

Mintha napjaink körgyűrűjén ülnénk. 

 

*** 

 

Haller István. Mi az entente-től nemcsak azt várjuk, hogy bizottságait akkor küldje el, amikor or-

szágrészeket kell átadni azoknak, akiket testünkből megajándékozni akar. Most, mikor Nyugat-Magyar-

ország kínos, keserves dolgáról van szó, Sopron hemzseg a különféle entente - misszióktól. Arra van az 

entente-nek gondja, hogy amit tőlünk elszakított, az csakugyan elszakíttassék és az új tulajdono-

soknak odaadassék. Ne csak akkor legyen éber, figyelmes és gondos az entente, amikor a mi kárunkra 

lehet az, és amikor ellenségeinknek juttathat testünkből valamit, hanem akkor is legyen éber, figyelmes, 

jog- és igazságszerető, amikor azt a mi érdekünk megköveteli. Ha már említést tettem épen Sopronról, 

engedje meg nekem a t. Ház, hogy ebben a kérdésben véleményemet igen röviden kifejezhessem.  

 

T. Nemzetgyűlés! Nem mondok vele semmit, ha azt mondom, hogy a keserűség kelyhét most kell 

a végletekig kiürítenünk, hogy nem hagytak semmi lehetőséget kihasználatlanul, hogy ezt a nemzetet 

megalázzák, meggyalázzák. Meginvitáltak a rablásra mindenkit. Meginvitálták azt a szomszédunkat is, 

amely évtizedeken át belőlünk és általunk élt. Ami odaát történik, az hiénapolitika, az hullarablás, az az 

önzésnek és a gyávaságnak a politikája. Ausztriának meg kell azt jegyeznie örök életére, hogy ha a hűtlen 

jó barátból ellenség lesz, az a leggyűlöltebb ellenség és gyűlöltebb ellenségünk nekünk, attól a pillanattól 

kezdve, amikor Ausztria ráteszi a kezét a zsákmányra, nem lesz, mint Ausztria. Nincs arra mód, alkalom 

és lehetőség többé, hogy mi bármilyen tekintetben figyelembe vegyük annak az Ausztriának és népének 

érdekét, amely odaáll a dicstelen halottrablók közé.  

Nem a mi fegyverünk, nem a mi elszántságunk, hanem a természet törvényei fogják megváltoztatni 

azt, amit Trianonban ostobául, kegyetlenül, gyűlölettől és bosszútól vezetve csináltak. Aki a természet 

ellen vétkezett, az készüljön el arra, hogy ennél a bűnhődésnél mi ott leszünk és a magunk igazságának 

érzetében, nem kárörvendve, de részvétlenül fogjuk nézni, mint süllyednek el azok a nemzetek, amelyek 

bennünket akartak a világ térképéről letörölni, a történelemből kidobni.  

 

Gr. Bánffy Miklós külügyminiszter válaszában leszögezi: Semmi esetre sem engedhetünk azokból 

a jogokból, amelyeket véreinknek a békeszerződés biztosít. 20  

 

*** 

 

Amit a XXI. század első évtizedeiben Nyugat-Európa és az Egyesül Államok országaiban figye-

lemmel kísérhetünk, az nem más, mint amit Gr. Bánffy Miklós külügyminiszter jósolt. Azok az entente 

államok, melyeknek vezetői aláíratták az első világháború hadi állapotának lezárásának okmányát, amit 

trianoni békeszerződésnek neveztek el, azokban az államokban ma, a terror éli napjait. Érzéseikben fel-

piszkált, félrevezetett emberekkel szervezett káoszt teremtenek. A felbujtók célja egyértelmű. Véget 

vetni a családi, nemzeti közösségek egységének. Megaláztatják ezeknek az országoknak törzs-faj lakóit, 

gyilkolják a nemzetet, megtörik, törlik az erkölcsi alapokon nyugvó, keresztény európai, nyugati kultúrát. 

Szobrokat és eszmét döntögetnek, az utcára vezényelt csőcselék lábaikat csókoltatják fehér emberekkel. 

A természet csalhatatlan. A gyűlölet visszaidézi a múltat. A magyar nemzet pedig, megcsonkított 

területén építi a Kárpár-medencében élő magyar emberek jövőjét.   

 

*** 

  

A képviselőinek benyújtják megbízóleveleiket, megtörténik az osztályokba sorolásuk, panaszok 

benyújtása és a napirendek megállapítása. Elkezdődik a Nemzetgyűlés két éves munkája. A Nemzetgyű-

lés sok időt fordít a képviselők egymással szembeni panaszainak kivizsgálására, ezzel terhelve a Men-

telmi Bizottság, és a Nemzetgyűlés napi munkáját. A benyújtott törvényjavaslatok, a gazdaság helyzeté-

vel, az állam fenntartását biztosító pénzügypolitikával, birtokpolitikával, az ipar fejlesztésének lehetősé-

geivel, bel- és külkereskedelemmel, a nevelés kérdéseivel foglalkozott. Napirendre tűzték a hadiárvák, 

az idősek, az elesettek ellátásának lehetőségeit. Napirendre került az országgyűlési választások, valamint 

a törvényhatósági városi és községi reform kérdése. A kül-, és a védelmi politika céljait, a Trianonban 

aláírt szerződés kötötte lánchoz. A miniszterelnök és a miniszterek által benyújtott törvényjavaslatok 
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tárgyalásainál a képviselők interpellációikkal vetettek fel kérdéseket. A kétéves Nemzetgyűlési munka 

lezárásaként:   

 

Gerencsér István jegyző (olvassa): » Magyarország nemzetgyűlésének kormányzói üdvözletemet! 

Az 1920. évi február hó 16-án egybegyűlt nemzetgyűlés két évben megállapított tartalma a mai napon 

lejárván, a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a nemzetgyűlést ezennel berekesztettnek nyil-

vánítom. Ez alkalomból a nemzetgyűlés tagjainak buzgó fáradozásaikért meleg köszönetemet küldöm. 

Horthy, Magyarország kormányzója. « 21 

 

*** 

 

Az egység kétarcúsága 

 

Apponyi Albert korelnök nyitja meg az 1922. évi június 19-re összehívott nemzetgyűlést.  

 

Mélyen tisztelt képviselő urak! A korelnöki tisztség elfogadása annak, akit a kor erre megjelöl, a 

mandátum elvállalásából folyó alkotmányos kötelessége, amely ebből a szempontból csak vis major ad-

hat felmentést. Minthogy ebből a szempontból foglalom el a korelnöki széket, ebből a tényből semmi 

következtetés sem vonható arra az álláspontra, amelyet a jelenlegi nemzetgyűlés előzményeire nézve 

elfoglalok.  

 

Politikai nyilatkozatok megtételének a Ház megalakulása előtt egyáltalán nem látom helyét, de ez 

nem zárja ki azt, hogy ne adjak kifejezést annak az imaszerű óhajtásnak, hogy isteni kegyelem világosítsa 

fel e gyűlés minden tagját és közéletünknek minden tényezőjét, hogy minden cselekvésében azt tegye, 

ami a hazára nézve hasznos, és haza szent érdeké mindenkor minden egyéb szempont fölé helyezze. 

Talán magától értetődik, hogy a mai zavaros időkben nem felesleges kimondani, hogy mindaddig, amed-

dig nem a Ház bizalmából, hanem a kor kiváltságánál fogva ezt a helyet elfoglalom, minden bárhonnan 

eredő befolyástól mentesen, kizárólag saját alkotmányos lelkiismeretem szerint fogok eljárni, attól a 

szemponttól vezéreltetve, hogy egyfelől az alakuláshoz mentül gyorsabban juthassunk hozzá, másfelől a 

nemzetgyűlés jogállása minden megcsorbítástól és elhomályosítástól megóvassék.  

Nagyon természetesen,  ezt nem szükséges bővebben kiemelnem, csak azért célzok reá, mert az 

első nemzetgyűlést megnyitó ülésen erre nézve megállapodtunk, ‒ hogy az 1906 ‒1911 -ik országgyűlés 

III. ülésszakára meghozott képviselői házszabályok szerint fogok eljárni, amennyiben azok intézkedései 

nem tárgytalanok.  

Ezzel tehát, mélyen t. Nemzetgyűlés, vagy inkább mélyen t. képviselő urak, áttérek legközelebbi 

teendőimre, t. i. a korjegyzők felhívására.  

 

Korelnök: Miniszterelnöki átírat érkezett, amelyet kérek felolvasni.  

 

Dénes István korjegyző: »A kormányzó úr őfőméltósága a folyó évi június hó 16-ra egybehívott 

nemzetgyűlést a kormány előterjesztésére folyó hó 20-án, kedden déli 12 órakor kívánja a parlament 

kupolacsarnokában ünnepélyesen megnyitni. Amiről van szerencsém korelnök urat tudomásvétel és a t. 

Nemzetgyűlés szíves értesítése végett oly hozzáadással értesíteni, hogy a nemzetgyűlés ünnepélyes meg-

nyitása előtt az említett napon délelőtt 10 órakor a budavári koronázó-főtemplomban, valamint a Kálvin-

téri református templomban és a Deák-téri ágostai hitvallású evangélikus templomban ünnepélyes isten-

tiszteletek fognak tartatni, amelyekre a nemzetgyűlés tagjait ezúton van szerencsém meghívni. Megjele-

nés: fekete öltözékben. Fogadja korelnök úr kiváló tiszteletem őszinte nyilvánulását.  

Budapest, 1922. évi június hó 18-án. Bethlen István s. k.«  

 

Gr. Apponyi Albert korelnök: Az ép most felolvasott átiratara kötelességszerüleg meg kell tennem 

megjegyzésemet. Teljes tisztelettel viseltetem a kormányzó úrnak alkotmányos jogköre iránt, és ha ez a 

jogkör, vagy a kormányzó úr személye bármely oldalról megtámadtatnék, a házszabályok által rendel-

kezésemre bocsátott minden eszközzel visszautasítanám az ilyen támadást. De amíg ezen a helyen ülök, 

első kötelességem a nemzetgyűlésnek jogi helyzetét, amint azt a most fennálló ideiglenes alkotmányos 

berendezés megállapítja, minden csökkentéstől és elhomályosítástól megóvni. E tekintetben pedig a kor-

mány átiratában foglaltak súlyos kifogás alá esnek. Az átirat meghatározza a nemzetgyűlésnek a kor-

mányzó úr által való ünnepélyes megnyitásának módját, annak a jogszabálynak alapján, amely szerint 

királyaink az országgyűlést megnyitották.  

                                                           
21 1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. XVII. kötet * 1922. február 09.- 1922. február 23. / Ülésnapok / 1920- 315 1922. 

február 16-án 315. ülés ezzel az üléssel véget ér.  

 



408 

 

 

Ezzel szemben most nem vitatom, vajon a kormányzó urat az 1920 : I. tc, 13 §-a alapján megilletné-

e az országgyűlés megnyitásának jogszokáson alapuló és e jogszokás által szabályozott joga. De az két-

ségtelen, hogy a nemzetgyűlésnek jogi természete egészen más, mint az országgyűlésé. Az országgyűlés 

az állami szuverenitásnak és a törvényhozó hatalomnak csak egyik tényezője volt, a nemzetgyűlés az 

1920 : I. tc. 2. és 4. §-a szerint az állami szuverenitásnak és a törvényhozói hatalomnak teljességét bírja, 

tehát nemcsak az országgyűlést pótolja, hanem ezekben a legfőbb vonatkozásokban a királyi hatalmat is. 

az országgyűlésre és különösen az államfőnek az országgyűléshez való viszonyára vonatkozó jogszoká-

sok és törvények tehát nem alkalmazhatók ipso jure a nemzetgyűlésre, hanem csak akkor, ha a nemzet-

gyűlés azokat kifejezetten elfogadta, ami a megnyitás tekintetében nem történt. Más olyan tényező pedig 

nincs, mely a nemzetgyűlést kötelező jogszabályokat alkothatna. Ezen alkotmányjogi felfogásomnak 

alapján, mélyen t. Nemzetgyűlés, nem vagyok abban a helyzetben, hogy a tervezett megnyitásban 

részt vehessek, azon megjelenjek. 22  

 

*** 

 

„Felejthetetlen az a háború utáni este, amikor a Budapesti Királyi Operaház bemutatta a: R á k ó c 

z i című opera előadását a félkarú komponista Zichy Géza gróf jelentében, aki egyetlen karjával olyan 

mesteriem uralta a zongorát, mint ahogy tudta irányítani a négyes fogatát is. A nézőközönség ünneplőbe 

öltözött, a páholyokban főhercegek, mágnások, miniszterek és tábornokok feleségei tündököltek csillogó 

családi ékszereikben. A földszint soraiban A Nemzeti Casino tagjai, a magyar arisztokrácia színe- virága, 

képviselők és tisztek, politikusok és újságírók ültek.  

 

A nagy magyar szabadságharcos, R á k ó c z i szerepében fellépő bariton énekelni kezdte az áriát: 

„Hazám, szép hazám”  egy fájdalommal telik szomorú és mégis szenvedélyes dallamot. Alig hallgattak 

el a zene melódiájának utolsó hangjai, a közönség lelkesedésétől kipirult arccal, egy emberként pattant 

fel, és tomboló vastapssal ünnepelte az előadást. Az asszonyok felálltak a páholyokban és kihajoltak a 

mellvédeken, a férfiak felugrottak a székekre, miközben az egész épület beleremegett a harsogó „Éljen” 

kiáltásokba. Mint egy velőtrázó sikoly, mint a hősök zászlainak csattogása a viharos szélben, mint egy 

hatalmas zubogó folyó, úgy szakadt fel a hazája iránti szeretet a nemzet megkínzott lelkéből.  

 

Bármi, ami elérhető távolságban volt: virágok, programok, zsebkendők, minden a színpadra repült. 

Az emberek eufórikus örömmel fogták meg egymás kezét, karoltak egymásba, integettek és éljenezetek. 

Ebből a lelkes tömegből emelkedett ki a híres politikus, az öreg Apponyi Albert gróf tiszteltet parancsoló 

alakja, aki csak némán, gondolataiba mélyedve állt, miközben hófehér szakállára két hatalmas könny-

csepp csordult. Mellettem ezt súgta egy meghatottságtól elcsukló hang: „Ez Magyarország!”  

Ez azonban csak egyik sajátsága a magyar jellemnek, csak egyetlen szikrája e különös nemzet 

forrón izzó szívének. Ugyanakkor az idegenek nem egy könnyen értik meg a magyarok lelkületét. Mert 

mindaz, ami e nemzet gondolataiból és érzéseiből a nyelven keresztül kitárulkozhat, csak nagyon keve-

sek számára hozzáférhető. A világ, hatalmas nyelvi tengerében Magyarország egy magányos sziget. Ta-

lán a finnekhez vezet valamiféle nyelvi híd, azonban ők a habitusuknál fogva, mégis egészen mások.” 23 

 

A Kormányzó Úr Ő Főméltóságának beszéde  

 

Tisztelt Képviselő Urak!  

 

Bizalommal és örömmel üdvözlöm a második nemzetgyűlés összegyűlt tagjait. Nehéz időkben, 

gondterhes küzdelmek között kell folytatniuk az ország újjáépítésének nagy munkáját.  

Magyarország első nemzetgyűlése megállította hazánkat a pusztulás útján; két évi működéséhez 

fűződik több olyan alkotás, melyek az ország válságos helyzetében további életének feltételeit teremtet-

ték meg. Az első nemzetgyűlés megbízásának lejárta azonban nem engedte meg, hogy feladatát befejez-

hesse. Önökre vár tehát az a nagy munka, hogy előmozdítsák a nemzet haladását ezeréves alkotmányának 

folytonossága felé és hogy gondoskodjanak az ország súlyos gazdasági helyzetének orvoslásáról.  

Mindez csak úgy lehetséges, ha az országban a rend és nyugalom, s ezzel a lelkek egyensúlya 

végleg helyreáll. Ennek biztosítása lesz a kormány egyik legfőbb feladata, mert csak úgy lehet megte-

remteni az erőknek azt az egyesítését, amely előfeltétele a gazdasági fellendülésnek, a nemzeti művelő-

                                                           
22 1922- 1926 / Nemzetgyűlési napló, 1922. I. kötet * 1922. június 19- 1922. július 12. / Ülésnapok / 1922- 1 1922. június 19. 

4. o.  

23 Edgar v. Schmidt - Pauli: Horthy Miklós 20. o.  
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dés haladásának s általában a nemzet újjáéledésének. Ezzel együtt kell haladnia egyúttal a szabadságjo-

gok mind teljesebb helyreállításának és kiépítésének. Ahhoz azonban, hogy ezek a célok megvalósulja-

nak, mindnyájunk közreműködésére van szükség.  

Az ország külpolitikai helyzetét tekintve, reményét látjuk annak, hogy a nagyhatalmak részéről 

megértéssel, tárgyilagos jóindulattal fogunk találkozni mindazon kérdések rendezését illetőleg, amelyek 

mint a trianoni békeszerződés folyományai még megoldásra várnak. A kormány feladata lesz a tartós és 

állandó béke biztosítása és a nemzetközi viszonylatokban, különösen pedig a szomszédos államokkal, 

gazdasági téren a szükséges megegyezések létesítése avégből, hogy a forgalom korlátozásainak lehető 

megszüntetésével a világgazdaságba ismét bekapcsolódhassunk.  

Istenbe vetett bizalommal hiszem és remélem, hogy Magyarország második nemzetgyűlése önzet-

len odaadással és a haza mindenekfelett álló érdekeinek lelkes szolgálatában fogja nemes feladatát telje-

síteni. Kívánom, hogy megőrizve az ország nehéz helyzetében a nemzet nagy érdekei által kívánt tárgyi-

lagosságot, egyek legyenek a haza ügyének példaadó szolgálatában és fáradhatatlanul működjenek közre 

szebb és jobb jövőre hívatott országunk talpra állításának nehéz munkájában. 24  

 

*** 

 

Törvényjavaslat Magyarországnak a Nemzetek Szövetségébe való felvételéről 

 

1.§. A nemzetgyűlés jóváhagyja a magyar királyi kormánynak azt az intézkedését, amellyel Magyaror-

szágnak a Nemzetek Szövetségébe való felvételét kérte s egyúttal tudomásul veszi, hogy a Nemzetek 

Szövetésének harmadik Közgyűlése 1922. éve szeptember hó 18-án hozott határozatával Magyarorszá-

got a Szövetség tagjai közé felvette.  

2.§. az 1. §-ban említett közgyűlési határozat eredeti francia és angol szövege, valamint hivatalom ma-

gyar fordítása a következő:  

 

Eredeti francia szöveg.   Eredeti angol szöveg.  

 

L’Assemblée décide d1admettre la  The Assembly decided to admit 

Hongrie dans la Sociéé des Naionas.   Hungary to the League os Nations.  

 

Hivatalos magyar fordítás.  

 

A Közgyűlés elhatározza Magyarországnak a Nemzetek Szövetségébe való felvételét.  

 

3.§. Jelen törvény végrehajtásával a minisztérium bizatik meg. A törvény végrehajtásához szüksé-

ges fedezetről addig, míg erre nézve költségvetési törvény nem rendelkezik, a pénzügyminiszter gondos-

kodik.  

Budapest, 1922. évi november hó 16-án. A távollevő m. kir. külügyminiszter helyett:  Gróf. Bethlen István s. k., 

m. kir. miniszterelnök. 25  

 

A felvétel indoklását az 1. sz. mellékletben adjuk közre. 26 

 

Nemzetépítés - Kultúrpolitika  

 

Jelen dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy a Horthy Miklós kormányzása idejében, Bethlen 

István kormányának nemzetépítő munkássága, a lehetetlenség alaphelyzetéből milyen sikereket köny-

velhetett el? A fejlődési alapok lerakásának, valamiféle teremtésnek korszaka ez, együtt haladva ekkor 

is a nemzetet elárulókkal. Velük együtt éltünk, akkor sem lépett fel a kormányzat a keresztény Magyar-

ország gyűlölettől izzó tanaik ellen erélyesen, és nem csoda, hogy a katedrákról hagyományozódik, év-

század óta folyamatosan, a magyar történelem hamisítása. Kísérlet zajlik a huszonegyedik század elején 

is, a magyar nemzeti hagyományaink, nemzeti karakterünk - identitásunk törlésére. A fejlődés alapozása, 

kitűzött célok, eredmények.  

 

                                                           
24 1922- 1926 /Nemzetgyűlési irományok, 1922. I. kötet * 1- 37,. 1. sz. / Irományok / 1922- I. A kormányzó Úr Ő Főméltó-

ságának beszéde, mellyel az 1922. évi június hó 16-ára össze hívott nemzetgyűlést 1922. évi június 20-án ünnepélyesen 

megnyitotta.  
25 1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok III. kötet * 82- 110. sz. / Irományok / Törvényjavaslat Magyarországnak a Nem-

zetek Szövetségébe való felvételéről 
26 1. számú melléklet  
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A Magyar Tudományos Akadémia állami támogatásáról  

 

A Magyar Tudományos Akadémia eltérően a többi európai hasonló intézettől nem állami, nem 

fejedelmi, hanem, nemzeti alapítás. Nemzeti áldozatkészség teremtette elő vagyonát is, melyet az Aka-

démia híven őrzött és részben szép palotájának építésére fordított, részben állampapírokban és zálogle-

velekben helyezett el. Pénzünk elértéktelenedése folytán az Akadémia ekként elhelyezett kereső vagyona 

és annak hozadéka annyira csökkent, hogy ez utóbbi még az igazgatási költségek fedezésére sem elég-

séges. Első kulturális intézményünk e súlyos helyzete arra indította a Kormányzó Úr Ő Főméltóságát, 

hogy a következő magas kéziratot bocsássa ki:  

 

»Kedves gróf Klebelsberg! A magyar tudományosság súlyos válsága mindnyájunkat aggodalom-

mal tölt el. Nem kétlem, hogy a művelődésünk megmentése érdekében megindult lelkes akció, a nemzetet 

áldozatkészségre fogja serkenteni. De az államnak is kötelessége, hogy amennyire súlyos pénzügyi hely-

zete megengedi, a mostani átmeneti nehéz időkben részt vegyen a nemzet közművelődési válságának eny-

hítésében. Míg az akadémiák Európa szerte az állam által alapított és támogatott tudományos testületek, 

addig nálunk a Magyar Tudományos Akadémia csaknem kizárólag a társadalom áldozatkészségére ma-

radt utalva. Ezért Akadémiánk nagy kulturális jelentőségétől áthatva kívánatosnak tartom, hogy az állam 

annak segítségére siessen, miért is utasítom Önt, hogy a magyar királyi pénzügyminiszterrel és a Magyar 

Tudományos Akadémiával haladéktalanul érintkezésbe lépve, tegye meg a szükséges alkotmányos lépé-

seket ezen intézményünk zavartalan működésének állami támogatással való biztosítására.  

Kelt Gödöllőn, 1922. évi június hó 28. napján.«   

Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kunó s. k.  

 

Ez alapon a pénzügyminiszter úr hozzájárulásával és a minisztertanács felhatalmazása alapján az 

1922/23. kezelés terhére, a legsürgősebb szükségletekre 6 millió korona egyszersmindenkori államse-

gélyt bocsátottam az Akadémia rendelkezésére. Ezzel azonban az Akadémia tudományos munkásságá-

nak folytonossága még nincs biztosítva. Akadémiánk anyagi tekintetben úgyszólván újra való megalapí-

tásra vár s ebből az államnak és a társadalomnak egyaránt ki kell vennie a maga részét. Magyarország 

kormányzójának kezdeményezésére javaslatba hozom tehát, hogy az Akadémiát az 1923/24. költségve-

tési évtől kezdve az állam állandó támogatásban részesítse. E támogatás két irányú lenne. Egyfelől meg-

szabott rendes évi államsegélyben részesülne az Akadémia, másfelől ténylegesen szolgáló állandó alkal-

mazottai a főtitkár, az osztálytitkárok és a főkönyvtárnok kivételével az 1922. évi összlétszámába vétet-

nének fel. Az állandó évi államsegély és annak tervszerű felhasználása lehetővé tenné az Akadémia szá-

mára, hogy tudományos munkája folytonosságát fenntarthassa. …  

A nemzet katasztrófáinak dacára is rendületlenül hisz életerejében és jövőjében. Erről az életerőről 

tesz tanúbizonyságot akkor, amidőn művelődésünk megmentése érdekében semmi áldozattól sem riad 

vissza. Művelődésünk tudományosság legfőbb szervéről kell rendes évi anyagi támogatás nyújtásával 

megemlékezzünk. 27 

Gróf Klebelsberg Kunó s. k. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia 2020. február 25-én IMG_8991; 
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Olvasom a nemzetgyűlés közoktatásügyi és pénzügyi bizottságának együttes jelentésében:  

 

A kultúra a nemzet egészének tudásán alapul. 

 

» A csonka ország kormánya helyes ösztönnel érezte meg, hogy kultúrfeladataink változatos sorá-

ban minden probléma élén az oktatásügy korszerű rendezése áll. A tömegek műveltségének emelése 

tekintetében lázas erőkifejtést végez valamennyi európai ország, köztük a bennünket közelről érintő utód-

államok. Nem lehet vállalni a felelősséget azért, hogy népünk a közel jövő kulturális és gazdasági harc-

terén, Európa szívében, fogyatékos műveltsége miatt bizonyuljon versenyképtelennek. Ezt a nemzeti ve-

szedelmet fölismerve törvényhozásunk az egyetemi, középfokú és népiskolai oktatás ügyét a változott 

viszonyok kívánalmainak megfelelőleg már rendezte. « 28 

 

Tovább lapozva a Nemzetgyűlési irományok között, olvasom a leány középiskoláról és a leány-

kollégium szóló törvényjavaslatban: „A leány középiskolának az a feladata, hogy a tanulót vallásos, 

erkölcsös és nemzeti szellemben magasabb általános műveltséghez juttassa és ekként az egyetemi 

és általános főiskolai tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára képessé tegye. A közös nemzeti 

tárgyakon kívül e feladatot a leánygimnázium elsősorban a latin és modern nyelvi és irodalmi tanulmá-

nyok segítségével, a leánylíceum elsősorban a modern nyelvek és irodalmak tüzetesebb tanításával oldja 

meg.” 29  

 

Fontosnak tartottam a törvényjavaslat I. Fejezetéből a z 1. §-t idézni, hiszen Gróf Klebelsberg Kunó 

m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatát 1926. évi április hó 20-án helyezte el a Nemzetgyű-

lés képviselőinek asztalán. Nem mai történet. Érdemes a törvényjavaslatot - majd az elfogadott törtvényt 

fellapozni, hogy megismerjük a kor szellemének és tudásának továbbvitelére kitűzött célokat. Olvasmá-

nyim között találom a polgári iskola szervezetéről, felügyeletéről és közigazgatásáról szóló törvényja-

vaslatot is, melyet Gr. Klebelsberg Kunó 1926. május 5-én terjesztette a Nemzetgyűlés elé.  

 

A feladat meghatározása: „A polgári iskolának az a feladata, hogy a tanulót vallásos, erkölcsös és 

nemzeti szellemben gyakorlati irányú általános műveltséghez juttassa és ezzel közvetlenül a gyakorlati 

életre, vagy pedig a középfokú szakiskolákra előkészítse. A polgári leányiskola feladata azonfelül mű-

velt, magyar polgári háziasszony nevelése.” Végül: „Polgári iskolát felállíthat: az állam, törvényhatóság, 

község, törvényesen bevezetett felekezet, társulat és magános is, ha a jelen törvényben megállapított 

követelményeket teljesíti.” Ezek között a létesítés szükségessége, a település létszáma, és a fenntartás 

anyagi költségeinek biztosítása. A gyakorlati oktatáshoz elengedhetetlen legalább két katasztrális hold 

földterület biztosítása. Az önerő elégtelensége esetén igénybe lehetett venni az Országos Polgári Iskolai 

Alapból, a költségvetési keretből elkülönített 2 millió aranykorona terhére. 30  

 

*** 

 

„A magyar nemzet jövőjébe vetett tántoríthatatlan hitéről és életerejéről azzal is tanúságot tesz, 

hogy művelődési színvonalának emelése céljából elsősorban a mezőgazdasági népesség, különösen az 

Alföld tanyai lakosságának gyermekei részére népiskolákat létesít és (tantermeket és tanítói lakásokat) 

épít. …  Az e törvény alapján létesített népiskola homlokzatára Magyarország címerével ellátott tábla 

illesztendő, a következő felírással: » Ezt az iskolát a magyar nemzet jövőjébe vetett tántoríthatatlan 

hitének jeléül állította az ….. évben. « A törvény rendelkezései szerint az állam által elvállalt költsége 

fedezésére: » Országos Népiskolai Építési Alap« létesítendő.” 31 

 

Klebelsberg Kunó gr. s. k. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter   

 

*** 

 

„Ismert osztályozása a századoknak, hogy a XVIII. a bölcseleté és a XIX. a történelemé volt, a XX. 

század pedig a természettudományé lesz. Ez a felosztás a fejlődést meglehetős sommásan intéz el, mert 

                                                           
28 922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVIII. kötet * 1077- 1171. sz. / Irományszámok/ 1922- 1089. A nemzetgyűlés 

közoktatásügyi és pénzügyi bizottságának együttes jelentése a „polgári iskoláról” szóló 1080. sz. törvényjavaslat tárgyában 

1089. szám. (1926. május 20.) 318. o.  
29 1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVII. kötet * 1000- 1076. sz. / Irományszámok/ 1922- 1073. Törvényjavaslat 

a leány középiskoláról és a leánykollégiumról. 1073. szám. 438. o.  
30 922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVIII. kötet * 1077- 1171. sz. / Irományszámok/ 1922- 1080. Törvényjavaslat 

a polgári iskolákról 1080. szám. 94. o.  
31 1922- 1926 /Nemzetgyűlési irományok, 1922. XV. kötet * 828-931. sz. Törvényjavaslat a mezőgazdasági népesség érdekeit 

szolgáló népiskolák létesítéséről és fenntartásáról 1925- június 22. 87. o. 
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hisz a természettudományi nagy alap alaptalálmányok egy része már a XVIII. század szellemi kincse, a 

XIX. század folyamán pedig az alkalmazott természettudományok, u. m. az orvosi, műszaki és mező-

gazdasági tudományok már tüneményesen fellendültek. Mindazonáltal igaz, hogy a XX. századra a ter-

mészettudomány nyomja rá a maga bélyegét. E tudományos korszellemmel összhangba kell hoznunk a 

magyar kultúrpolitikát. E felismerésen nyugszik és ezt a célt szolgálja a jelen törvényjavaslat.  

 Az utóbbi századokban a magyar nemzet nem volt ura sorsának, csak az 1867-iki kiegyezés adta 

vissza legalább belpolitikai téren önrendelkezési jogát. Az újonnan alakult magyar kormány rozzant nép-

iskolákkal és még rozzantabb kórházakkal vette át az országot. Ezért Trefort, Markusovszky és Tóth La-

jos, kik döntő befolyást gyakoroltak tudománypolitikánkra, igen helyesen a fősúlyt az orvosi fakultások 

fejlesztésére, klinikák építésére fordították. Ezzel hármas célt szolgáltak, emelték az orvosképzést klini-

kák alakjában, magasabb rendű közkórházakat létesítettek és a klinikai ambulanciák révén széles népré-

tegek ingyenes gyógykezelést biztosították, ami szociálpolitikánk fejletlensége mellett kétszeres jelentő-

séggel bír. …  

De az orvosképzés nem abszorbeálhatja teljesen a magyar tudománypolitikát s különösen a termé-

szettudományok egyéb ágairól sem szabad megfeledkezni. Így nem szabad megfeledkezni az elméleti 

természettudományokról s ezek között elsősorban a fizikáról, kémiáról, geológiáról és minerológiáról, a 

biológiáról és a fiziológiáról. És itt senkit se tévesszen meg az »elméleti« jelző, melyet szeretnek a gya-

korlatiatlannal azonosítani. Sokszor visszaélnek nagyembereknek szárnyassá vált igéivel, de talán leg-

többet azzal a goethei mondással, hogy szürke minden elmélet és zöld az élet eleven fája. Az elmélet a 

gyakorlattal szembe állítani nem szabad. Ha valamely teória a praxisban nem válik be, az csak kettőt 

jelenthet, vagy éppen téves az illető elmélet, vagy az elméleti alapon a gyakorlatban szerencsétlenül kí-

sérletező im praktikus, ügyetlen ember.”  

 

„Bízvást el lehet mondani, hogy a természettudományok beható művelése ma vezérgondolat az 

emberiség kultúrpolitikájában. Nekünk, magyaroknak is meg kell értenünk az idők jelét s ehhez képest 

kell beállítanunk a tudománypolitikánkat. … Nekünk, magyaroknak az utóbbi évtizedekben az egyik 

főhibánk, hogy nem igen tudjuk a kérdéseket a magunk nagy összefüggésében áttekinteni, hanem 

majdnem önkényesen kiragadunk időnkét egy-egy kérdést, amely divatba jő, nem is tudni mi okból 

és akkor ezt az egy kérdést önmagában akarjuk megoldani, tekintet nélkül a vele összefüggő rokon 

problémákra, a vele határos többi kérdésekre. … A megoldásra váró feladatok nagy számára és rendkí-

vüli jelentőségére való tekintettel a szakkörök szóhoz juttatása céljából legméltóbbnak Országos Termé-

szettudományi Kongresszus tartása látszott. Ezek a megfontolások vezették a Kormányzó Úr Ő Főmél-

tóságát, midőn a következő magas kéziratot méltóztatott kibocsátani:  

 

» Kedves dr. gróf Klebelsberg! Az országnak nemzeti szerencsétlenségeink következtében meg-

fogyatkozott erejét a tudás hatalmával kell meghatványoznunk. Ez csak az évek hosszabb sorára 

tervszerűen megállapított rendszeres tudománypolitikai program alapján lehetséges. Súlyos helyzetünk-

ben kétszeres figyelmet érdelemnek a természet- és műszaki tudományok, melyeknek gyakorlati vonat-

kozásai közvetlen erősítik a nemzetet a létéért való kemény küzdelemben. Evégből oly tudományos 

kongresszus összehívását tartom szükségesnek, amely mérlegelve hazánkban úgy az általános természet-

tudományoknak, mint a műszaki-, mezőgazdasági- és orvosi tudományoknak helyzetét, javaslatot tesz a 

bajok orvoslására, a hiányok pótlására és a szükséges új szervezésekre.  

A természet- és műszaki tudományok országos kongresszuság ennélfogva 1926. év január hó 3-

kára összehívom és az e részben szükséges intézkedések megtételével Önt megbízom. 

Kelt Budapesten, 1925. évi december hó 5. napján Horthy s. k. «  

 

Az ekként összehívott kongresszus 1926 évi január hó 3-án összeült és hat napon át folytatta ta-

nácskozásait. A munkálatait magában foglaló vaskos kötetet a jelen általános indoklás mellékleteképpen 

van szerencsém a t. Nemzetgyűlés rendelkezésére bocsátani.  

 

A gyakorlati megoldásra áttérve. Előkérdés, hogy Budapesten hol létesíthető az egységes termé-

szettudományi telep? A választás a műegyetem szomszédságában elterülő telkekre esett. A mellékelt 

térképen jelölt 1. és 2. sz. jelölt telkeket tartották alkalmasnak az épületek elhelyezésére. A törvényben 

összefoglalt további előnyöket, összeköttetések a tudomány más intézményeivel, a mellékelt térképeken 

tanulmányozhatjuk. Természetesen, a törvénytervezet részletes elemzése által megismerhető a Kor-

mányzó Úr és a kormány törekvése a magyar nemzet művelődéstörténetének, a nemzet felemelkedésének 

céljairól, irányiról.    
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1.számú helyszínrajz. 

 

1. Új Műegyetem; 

2. Egyetemi épületek számára fenntartott terület; 

3. Természetrajzi Múzeum céljára fenntartott terület; 

4. Országos növénykert céljára kiszemelt terület. 

 

*** 

 

A kormányzó a kormánnyal együttműködve lépeget egy majdnem üres térben, de végsőkig kife-

szített akarattal. Fenti kitérő, de szerintem fontos gondolatok, megállapítások után visszatérhetünk az 

egyszáz év előtti állapotok elemzéséhez.  

 

1920. június 4-én tették közzé a trianoni békediktátumot, amely hazánk területének több mint 2/3-

ad részét a környező államoknak juttatta. Az elcsatolt területeken maradt a népiskolák kétharmada, a 

középiskolák mintegy fele. Az elkövetkező idők közoktatás- és művelődéspolitikáját nagymértékben 

meghatározta a trianoni határok revíziójának követelése és a keresztény-nemzeti ideológia. Az első vi-

lágháború vesztesei közül Európában egyedül Magyarországot darabolják szét szellemében, területében, 

javaiban. Trianonban a józanész fölött győzött a magyar nép iránti gyűlölet. Milyen furcsa! Magyaror-

szágon ma is bűn, akkor is bűn volt magyarnak lenni. Egy hosszú út következett, melyben népünk lelki, 

erkölcsi, szellemi erejének, szorgos munkájának, vitéz Horthy Miklós eltökélt kemény kormányzóságá-

nak, gróf Bethlen István államalkotó képességének, Klebelsberg Kunó szellemiségének köszönhetően a 

megcsonkított Hazát építve, de önálló nemzetként maradtunk bent Európában. Hazudtoljon meg valaki!  

 

Az 1920-as évek elején a fokozatos konszolidációt nagymértékben elősegítette, hogy a hazai kul-

túrpolitika és a közoktatásügy irányítása gróf Klebelsberg Kunó kezébe került, aki a kultúrát tartotta a 

fejlődés elsődleges mozgatórugójának. Kultúrpolitikájában nagy súlyt kaptak a nép művelődését szol-

gáló és a közoktatást fejlesztő intézkedések. 1922-től 1931-ig, mint vallás- és közoktatásügyi miniszter, 

számos, a hazai közoktatásügy szervezeti és tartalmi átalakítását célzó reformot vezetett be. Ekkor zajlott 
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le a magyar közoktatás történetének egyik legnagyobb szabású reformja. A legfőbb feladat a hazai isko-

larendszer belső szerkezetének modernizálása volt.  

 

Gróf Klebelsberg Kunóra emlékezés  

 

„A kultúra tiszta magasságaira irányozott tekintetével, nemzetét a gyász és tespedés helyett a ma-

gyar élni akarás törhetetlen őserejével az újjászületés gondolata felé vezette. Reformgondolata Széchenyi 

eszmevilágában gyökerezett, aki tudományos életünk és közművelődésünk fejlesztésében jelölte ki nem-

zetünk fennmaradásának és a civilizált világ közösségében hivatásához méltó érvényesülésének leghat-

hatósabb biztosítékát. Nemes idealizmussal hitt nemzetünk történelmi elhivatottságában és messze jö-

vendőbe tekintő szeme tisztán látta, hogy a nemzet előkészítése a fennmaradásáért folytatott küzdelem-

ben iskolamesterre vár.  

Ezt a nagy célt, nemzetének előkészítését szolgálat közhivatalai működése pályája kezdetétől: a 

miniszteri fogalmazóságtól kezdve kultusz, majd miniszterelnökségi államtitkársága, belügyminiszter-

sége, majd csaknem egy évtizedes kultuszminisztersége alatt. Ez volt az alapja nagyvonalú politikai cél-

kitűzésének, ezért küzdött a tudomány fegyverével, a szó és a toll hatalmával s a gondolat és tett erejével. 

Ez irányította munkásságát a vallásos és kulturális életben éppúgy, mint társadalmi és közéleti tevékeny-

ségében is.  

Ezt szolgálta a meggyőzés és a lelkesítés minden eszközével, egy fényes elme minden tehetségével, 

sokoldalú tudásának gazdagságával s mindenekfelett hitének tisztaságával s meggyőződésének szug-

gesztív erejével. Ezért járta be kultúrpolitikája diplomatájaként a művelt világot, ezért dolgozott, küzdött, 

alkotott egész életén keresztül, ég akkor is, amikor felelős állásától megválva, a nyugalomnak is áldoz-

hatott volna.  

Majd ha ez a nemzedék felnő, amely az általa létesített ötezer népiskolában tanult meg olvasni és 

imádkozni, majd ha ez a generáció veszi át az ország sorsának irányítását, amely az ő egyetemein s 

kollégiumaiban nevelődött az ország szellemi vezérkarává, akkor fogja tudni megmérni a történelem 

pártatlan ítélőszéke egyéniségének és alkotásainak igaz nagyságát.  

Amidőn őt e helyről búcsúztatom, fájó szívvel és szeretettel mondok neki Isten hozzádot. Ravata-

lára ráhelyezzük a hazafias fájdalom és emlékezés nyíló virágait és az ősz derekán hervadó természet 

lehulló levelei és a lehunyó nap aranysugarai szőjenek felette szemfedelet. 32  

 

Klebelsberg Kunó eredményes munkásságát a legkitűnőbb szakemberek segítették. Olyanok, akik 

pontosan tudták, milyen nagy felelősség vállalni a rájuk bízott nebulók, a nemzete iránt elkötelezett szel-

lemi épülését, és a kultúrpolitika jó értelmű, nemzeti törekvésű alakítását. Tudták, hogy egy hibás lépés, 

vagy egy rossz ideológiai hatású döntés, a nemzet életében hosszú távon, milyen veszélyeket is rejt ma-

gában.  És ez a gondolat érvényes a művészetek, általánosságban a kultúra, de valamennyi „szakmai” 

iskola, közép és felsőszintű oktatásban is. Klebelsberg álláspontja volt, az oktatás - nevelés területén 

végtelen sok hibát lehet elkövetni sokáig, büntetlenül, mert az elkövetett hiba hatásaiban, csak 

hosszú évtizedek múltán derül ki.  
 

Az első világháború veszteségei után, az országot ‒ nevezetesen az ország területének, gazdaságá-

nak, lélekszámának, közjogi és szellemi intézményeinek, nemzeti tartásának, lelkének és még sorolhat-

nám ‒ Trianonban elkövetett csonkító, zsugorító, megszégyenítő, megalázó hatásaival szemben, határo-

zottan fellépni, majd eredményeket elérni, maradandót alkotni, Klebelsberg programja és hatalmas szer-

vező készsége és képessége mellett, szüksége volt valamire még. Gr. Bethlen István nemzetépítő, kor-

mányát összefogó, a pénzügyi válságot lassan-lassan felszámoló kormányfőre. És időre volt szüksége 

terveinek megvalósításához. Mi is valósult meg?  

 

Az ország lassan épül ismét, mint oly annyiszor. A lassan bontakozó gazdasági erő teszi lehetővé 

több ezer tanterem és tanítói lakás felépülését országszerte. Helyben ott, ahol gyermekeink születnek. 

Egymásra épülő alsó, közép és felsőfokú intézményeink jól oldják meg az eléjük tűzött oktatási, nevelési 

feladatokat. Itthonról és elszakított területeinkről továbbtanulásra érkeznek tudós jelöltjeink. Kilépnek 

Európa jeles egyetemeire. Eredményesen dolgozik értelmiségünk a tudományokban és művészetekben, 

a gazdaságban és kereskedelemben, a diplomáciában.  

Hírnevükkel, a keresztény, konzervatív Magyarországot szolgálták. Engedjenek meg egy nagy-

szerű gondolatot ide idézni: „Ha arra keresünk feleletet, hogy miért adott kis országunk annyi nagy tudóst 

a világnak, mi mozgatta, hogy saját területükön világraszólót alkossanak, az egyik magyarázat itt kere-

sendő. Olyan tudományos iskolában nevelkedtek, ahol ezt a célt tűzték eléjük. Olyan magasra emelték a 

tudomány zászlóját, hogy büszkék lehetnek örökségükre a magyarok. Ez az örökség, benne a Neumanni 

                                                           
32 1931- 1936 / Képviselőház napló, 1931. XI. kötet * 1932. augusztus 12. - 1931. november 29. / Ülésnapok / 1931- 119 

1932. október 12 Almásy László elnök búcsúbeszédének részlete.  



415 

 

 

hagyaték, azonban nem múzeumi emléktárgy, hanem erőforrás, értékforrás, melyből bőven meríthetünk, 

és kell merítenünk növekvő gondjaink között”.  

 

Indokolás „a polgári iskolákról" szóló törvényjavaslathoz 

 

Merőben külsőszerű eljárás lenne, ha a nemzetek erejét és nagyságát lélekszámuk után ítélnők meg. 

Figyelembe kell vennünk a tömegek faj súlyát is, melyet a műveltség és a vagyonosság határoz meg. Ez 

a gondolat vigasztalás a számbelileg kis nemzetekre, mert a közművelődés emelésével erejüket meghat-

ványozhatják és a nemzeti erőt jelentékenyen fölébe emelhetik számra nézve nagyobb, de alacsonyabb 

művelődési színvonalon levő népeknek.  

Különösen lehetséges ez nálunk, magyaroknál a faj szembeötlő tehetségessége miatt, amely 

mindez ideig azért nem bontakozhatott ki a maga teljességében, mert állami szervezetünk és társadalmi 

szerkezetünk sok tekintetben gátat vetett a tehetségek kifejlődésének. Amilyen kedvező lehetősége-

ket nyithat meg a tervszerű kultúrpolitika a nemzet erejének emelése szempontjából, épp oly nagy ve-

szély rejlhetik abban, ha a népművelés terén elmaradunk, különösen szomszédjainkkal szemben.  

A modern termelési módok ugyanis mind a mezőgazdaságban, mind az iparban már az egyszerű 

munkásnál is jelentékeny műveltséget követelnek meg s ezért az egyes nemzetgazdasági ágak virágzása 

a vállalkozók szaktudása, élelmessége és a tőke-erő nagysága mellett jelentékeny mértékben attól függ, 

milyen értelmi színvonalon állanak az illető nemzet munkástömegei.  

 

Ha egy nemzet értelmetlen tömegekkel áll ki a gazdasági versenybe, ebben reménytelenül el 

fog bukni. A magyar kultúrpolitikának egyik legfőbb feladata tehát az, hogy a széles néprétegek, 

a magyar tömegek értelmi szintjét emelje. E végből fejlesztenünk kell népoktatási intézményeinket és 

az ezekhez szorosabban csatlakozó iskoláinkat: a mindennapi népiskolát, az ismétlő, helyesebben to-

vábbképző népiskolát, másfelől a polgári iskolát. Az első cél, a magyar népiskolaügy fejlesztése, … a 

második cél a polgári iskolai hálózatunk kiépítése.  

 

1922-től kezdve, amióta tárcámat átvettem, különösen gyors ütemben emelkedett a polgári iskolák 

száma: négy és fél esztendő alatt éppen 100 új polgári iskola alakult. 50 állami, 8 római katholikus, 9 

községi, 1 református, 1 izraelita, 31 magániskola. Ez mostanáig 174 osztály szaporulatot jelent. Az 50 

új állami polgári iskolában 102 osztály nyílt meg, azonban az állami polgári iskolák osztályainak száma 

a legutóbbi négy év folyamán összesen 169-cel emelkedett. A többlet a régebben szervezett iskolák fej-

lődő osztályaira és a párhuzamos osztályokra esik.  

 

Az ország megcsonkítása előtt a mai Magyarország területén 269 polgári iskola volt, ma 428 van: 

a nyolc év alatti gyarapodás 159. A mai 428 polgári iskolából 188 állami, 102 községi, 72 római katoli-

kus, 13 református, 2 evangélikus, 11 izraelita, 4 társulati és 36 magániskola. E fejlődés eredményében 

az alapító Csengery Antal szándékát túlnyomóan megvalósítva látjuk: a polgári iskola nagyközségeink-

ben (városainkban) a nemzet középső rétegeit valóban tömegesen emeli az általános műveltség magasabb 

színvonalára.  

 

Polgári iskolai hálózatunk kifejlesztése rendkívül jelentőséggel bír a magyar kultúrgeográfia ter-

mészetes kialakítása szempontjából is. Nem elégséges ugyanis, hogy a műveltségnek az országban csak 

egyes kimagasló gócpontjai legyenek, hanem kell, hogy a helyi viszonyoknak megfelelő kulturális 

focusok az ország egész területét egyenletesen behálózzák. A polgári iskola a legalkalmasabb iskolafajta 

arra, hogy különösen a közigazgatási és törvénykezési járások székhelyeit kis művelődési központokká 

fejlessze ki. A középiskola inkább a törvényhatósági városokba és a vármegyei székhelyekre való, a 

járási székhelyeknek, 5 — 10 ezer lélekkel bíró községeknek ellenben leginkább a polgári iskolai típus 

felel meg.  

Ha a fenti gondolatot következetesen keresztül visszük, akkor négy fajta közművelődési gócpont 

alakul Magyarországon, úgymint: Budapest, az összefoglaló központ, az egyetemi városok, mint a magas 

kultúrának az ország területén tervszerűen szétosztott központjai, a törvényhatósági városok és a várme-

gyei székhelyek, mint középiskolai városok és végül a járási székhelyek, mindenütt polgári iskolával. 

Ekként a polgári iskola tanári kara megerősítené a járási székhelyeknek amúgy is gyér intelligenciáját és 

egész kultúrpolitikai berendezkedésünkben a területi megosztás tekintetében is a tervszerűség követke-

zetesen keresztül lenne víve.  

 

Ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy miként eshetett meg, hogy Eötvös népoktatási törvénye úgy az 

elemi népiskolákra, mint pedig a polgári iskolákra nézve részben papiroson maradt, úgy arra az ered-

ményre jutunk, hogy az 1868: XXXVIIL törvénycikk mindkét iskolafajtára nézve a polgári községeket 
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tette meg köteles iskolafenntartóvá. A nélkül, hogy magában a népoktatási törvényben, vagy más tör-

vényben gondoskodás történt volna arról, hogy a községek kötelezettségük teljesítéséhez szükséges 

anyagi eszközöket elő is tudják teremteni.  

Magyarország települési viszonyai, a temérdek törpeközség és sok szerteszórt tanya, nyilvánvaló, 

hogy ezektől a gyenge adózó erővel bíró községektől és tanyai csoportoktól iskola és tanítói lakás építését 

sikerrel követelni nem lehetett. Ugyané törvény a polgári iskolák tekintetében is igen messzemenő igé-

nyekkel lépett fel a polgári községekkel, mint köteles iskolafenntartókkal szemben. Az ilyen községek 

egy része azonban képtelennek bizonyult ezeknek a felsőbb népiskoláknak, illetve polgári iskoláknak 

létesítésére.  

Budapest, 1927. évi február hó 22-én. Klebelsberg  

 

***  

 

Kultúrtörténeti összefoglaló és jövőkép 

 

Az első lépések megtétele után Gróf Klebelsberg Kunó miniszter „a külföldi magyar intézetekről és a 

magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról” szóló törvényjavaslatának általános indoklásában fejti 

ki gondolatait.  

 

Kultúrpolitikám két alapgondolaton épül fel. Emelni igyekszem a magyar nemzet széles- népréte-

geinek, nagy tömegeinek értelmi szintjét. Ezt a célt mozdítja elő a mezőgazdasági népesség érdekeit 

szolgáló népiskolák létesítéséről és fenntartásáról szóló 1926. évi VII. t.-cz, melyet  javaslatomra sza-

vazott meg a nemzetgyűlés, továbbá a polgári iskoláról szóló javaslatom. Gondoskodni kell azonban 

arról is, hogy minden téren: irodalomban, művészetben és tudományban egyaránt kellő számban álljanak 

oly férfiak, különösen szakemberek rendelkezésre, kik teljesen európai színvonalon vannak s így minden 

működési téren, minden szakmában a nagy feladatok megoldásánál elsőrangú erőkre támaszkodhassunk. 

… A magas kultúra előmozdításának három eszköze van ú. m. az irodalmi, művészeti és a tudománypo-

litika.  

A három közül az irodalmi politika legkényesebb, mert még liberális kezelés mellett is érint-

heti a szellemi élet szabadságát, ami kedvezőtlenül befolyásolná a nemzet lelki fejlődését.   
Egészen más a helyzet a művészeti politika terén, melyre szegény társadalmakban kétszeresen 

szükség van. A művészeti politika a kultúrpolitikának kétségtelenül legdrágább ága; hogyha tehát vala-

mely nemzet nem akar lemondani arról, hogy sajátos művészete legyen, amiről pedig nem mondhatunk 

le, élvén Európa kellős közepén, ahol Árpád és magyarjai maguknak és utódainak már több, mint ezer 

évvel ezelőtt hont foglaltak; akkor számottevő áldozatok meghozatalára készen kell lennünk. Régi, mű-

velt középosztályunk, amelynek lennének művészeti szükségletei, a háború folyamán és különösen a 

forradalmak és az infláció következtében elszegényedett, a mecénási szerepre, még szerény polgári ke-

retek között is, képtelenné vált. Az újabb keletű vagyonnal bíró családoknál pedig még nemzedékekre 

van szükség, míg körükben a művészetek belső, igazi szeretete és megbecsülése gyökeret verhet. A 

társadalom műpártoló erejének ilyen megfogyatkozása mellett az állami művészeti politikára kétszeres 

szerep vár. …  

 

Sokan vannak, különösen a hozzám közelebb álló konzervatív táborban olyanok, akik azokkal az 

irányokkal, melyek nálunk a múlt század kilencvenes éveitől kezdve kifejlődtek és erőre kaptak, egyet-

érteni nem tudnak s művészeti életünkben hanyatlást látnak. Minthogy pedig e modern irányzatok kép-

viselve vannak képzőművészeti főiskolánk tanári karában is, e tanintézetünk beállításával és működésé-

vel sincsenek megelégedve. E tekintetben azonban más az egyéni műgyűjtő, a magánvásárló és más a 

felelős kultúrpolitikus helyzete.  

A magánműgyűjtőnek teljes joga van ahhoz, hogy azokat a képeket vásárolja, melyeket szobája 

falán legszívesebben lát. A felelős kultúrpolitikus ellenben, aki közpénzekkel sáfárkodik, saját egyoldalú 

ízlését nem követheti, s nem vonhatja meg az állami támogatást semminő iránytól sem, ha azt követői 

tehetséggel képviselik. Elijesztő példát szolgáltattak e részben egyes külföldi múzeumdirektorok, kik 

erős individuális esztétikai felfogástól vezettetve az egykorú állami képvásárlásoknál bizonyos irányza-

tokat célzatosan mellőztek. Ezeknek múzeumaiban az illető nemzet művészetének egy-egy ága teljesen 

hiányzott s utólagos rendkívül drága vásárlásokkal kellett azután a hiányon a lehetőséghez képest segí-

teni.  

 

A szellemi élet sajátosságaihoz tartozik, hogy egyes művészeti irányzatokban fellépésükkor rejlő 

fejlődési lehetőségeket előre áttekinteni, mintegy megjósolni alig lehet, s nagy hibát követne el az a 

kultúrpolitikus, aki a maga egyéni ízlését, vagy doktriner esztétikai felfogását az utókor objektív ítéleté-

nek szubsztituálni akarná. Nem szabad feledni, hogy ezek az egyesek által elítélt művészeti irányzatok 
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koránt sem magyar specialitások, hanem világáramlatoknak magyar megnyilatkozásai. Minden ilyen 

lendülettel fellépő és kifejlődni tudó irány történetileg szükségszerű s benne a kor lelke tükröződik.  

 

Nem véletlen, hogy egyszerre elapadt az a forrás, melyből a Thanok, Lotzok ós Székelyek monu-

mentális művészete táplálkozott; nem véletlen, hogy az egész világ legjelesebb művészeit más, látszólag 

alantasabb rendű témák kezdték érdekelni, azaz hogy nem is témák, hanem a témátlanság. Egyike a 

legnagyobb művészi forradalmaknak vonult akkor végig a világon. Megkezdték a naturalisták, folytatták 

az impresszionisták és győztek az egész vonalon. Courbet, Manet, Monet, Renoir, Pizarro, Rodin, a 

németeknél Leibl, Liebermann, Slevogt nevei ma világhírűek, bár távol állanak az úgynevezett nagy mű-

vészet szellemétől. Szerintök a művészet egyedüli célja a természet hűséges reprodukciója. A tárgy kö-

zömbös. Monetnak közömbös volt a történelem, a monumentalitás, leföstött húszszor egy szénaboglyát 

különböző hangulatban és mégis a művészettörténelem legnagyobb festői közé tartozik. Nálunk Szinyei, 

a nagybányai csoport, a szolnokiak és a velők, egyérzésűek képviselik ezt az áramlatot, ők is ellentétbe 

helyezkedtek a megelőző kor ideáljaival. Hogy miért, e kérdésre csak a korszellem változása adja meg a 

választ, amely folyamatnak megítéléséhez a kellő történelmi távlat még hiányzik. Ezek után hiú vállal-

kozás lenne, ha állami eszközökkel elnyomni akarnók korunknak a mi szemünkben művészi túlzásait. 

 

Az individualizmus túltengései után, amelyek korunk művészetének excentricitásaiban nyertek ki-

fejezést, egyébként is várható a megszilárdulás, a meghiggadás, a régi komponáló ösztönök újabb érvé-

nyesülése. De támadni a művészetet, a művészeket, hogy egyszer nagy kompozíciókért lelkesednek, 

másszor meg egy tál barack közvetlen élet dús megfestéseért, az belsőleg indokolatlan és eredményhez 

sem vezet. Éppen úgy az egyik kort a másiknál magasabbra értékelni hiú vállalkozás. Couture, 

Delaroche nem voltak nagyobbak Manetnál, Renoirnál; Szinyei viszont nem volt kisebb Székelynél, 

Lotznál. Egyedül a tehetség a döntő, az az erő, mellyel koruk szellemét formába önteni tudták.  

 

Hogy mind gyakrabban hallunk panaszt a közönség vásárló kedvének megcsappanása ellen, annak 

a jelzett gazdasági okokon kívül egyik magyarázata kétségtelenül az is, hogy bizonyos modern irányza-

tok az átlagos magyar mű vásárlónak nem tetszenek. … Kétszeresen törekednünk kell tehát arra, hogy 

ismét teljesen belekapcsolódjunk az európai kulturális fejlődésbe, aminek intézményes biztosítékai ép-

pen a külföldi Collegium hungaricumok, s amelyek közül az eddigiek, ú. m. a bécsi és a berlini, valamint 

a most alakuló zürichi, tudománypolitikai célokat szolgálnak, a római ellenben első sorban tervszerű 

művészeti politikának lesz eszköze.  

Képzőművészeti főiskolánk úgy van beállítva, hogy abban a konzervatív irányzatok mellett a mo-

dernnek nevezett művészeti törekvések is képviselve vannak és műegyetemünk építészeire vonzó erőt 

gyakoroltak a modern architektúra kreációi annak ellenére, hogy műegyetemünk tanári kara ízlésében 

inkább konzervatív. Mindez intézetek kiváló növendékeinek a római Collegium hungaricum nagy alkal-

mat fog nyújtani. Kapcsolatba jönnek a külföldi, az általános európai szellemmel s ezenfelül az olasz 

művészettel, amelynek ismerete, átélése és belső lelki feldolgozása nélkül művészi élet alig képzelhető. 

 

A tervszerű tudománypolitika nem érheti be a főiskolák puszta megszervezésével, hanem ügyelnie 

kell arra is, hogy a főiskolák azon kiváló növendékei, akikről joggal tételezhető fel, hogy az életben is 

lényegesen fölébe tudnak emelkedni az átlagnak, a megélhetés gondjaitól mentesítve, egész idejüket és 

egész munkaerejüket tanulmányaiknak szentelhessék. Lehetővé kell főiskolai tanáraink számára tenni a 

professzor azon legnemesebb és legmagasabb kötelességének teljesítését, hogy amennyiben szeminári-

umában, laboratóriumában vagy klinikáján egy-egy valódi tehetség csillámlik fel, ösztöndíjban részesí-

tését kezdeményezhesse. … Szükség van tehát tudományos ösztöndíjakra már az itthoni tanulmányi idő 

alatt is. De ösztöndíjügyünk szervezete teljessé csak akkor válik, ha a legtehetségesebbek számára a 

külföldi tanulás lehetőségét is megnyitjuk.  

 

Köztudomású, hogy a természettudományok nem ismernek országhatárokat és a szellemi tu-

dományok jelentékeny része is általános, a művelt emberiség körében. Sőt a szorosan nemzeti szakok 

művelését is megtermékenyíti, ha a nemzetközi tudományosság magas szempontjainak állandó szem 

előtt tartásával művelik azokat. Még nagy nemzetek kulturális életének is megártott az, ha egyes 

időszakokban túltengő sovinizmusból vagy saját szellemi életük túlbecsülése következtében elzár-

kóztak a külfölddel szemben, a kis nemzetekre pedig egyenesen végzetes, ha izolálódnak a nagy 

kultúrnépekkel szemben, s annak a tévhitnek adják oda magukat, hogy elzárkózottan valami egészen 

speciálisan nemzetit tudnak kiforrni. Viszont sajátos nemzeti bélyeg megőrzése a szellemi élet terén 

parancsoló szükség. …  

 

Midőn Szent István évezredünk elején az elé a sorsdöntő feladat elé került, hagy a magyar államot 

és annak keretében a magyar egyházat megalapítsa, többféle lehetőségekkel számolhatott. A pogányság 

további fenntartásával igyekezhetett volna a magyarság ázsiai jellegét fenntartani. Csatlakozhatott volna 

Kelet-Róma egyházához és a bizánci államkoncepcióhoz, mely Kelet Európa ortodox államrendszeréhez 
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csatolt volna bennünket. Végül bevezethette népét a nyugati egyházba, mely akkor a nyugati műveltség 

legáltalánosabb és legmagasabb rendű képviselője és letéteményese volt. Szent István az utóbbi megol-

dást választotta s e nyugati orientáció mellett tesznek tanúságot egyéb nagy tényei és elhatározásai is.  

 

Legközelebbi nyugati szomszédunk akkor a bajor hercegség volt, Szent István onnan hozott ma-

gának élettársat. Bajorországban akkor a szász császári ház uralkodott, II. Henrik római német császár 

és egyben bajor herceg is volt, e császár nővérét Gizellát vette feleségül István s így a császársággal 

és a pápasággal, a nyugati államrendszer e két főtényezőjével egyaránt kapcsolatot létesített az első 

nagy magyar király. Fiát, Imrét, a nagyműveltségű velencei férfiúval, Szent Gellért püspökkel neveltette, 

mert az egyház és Velence akkor legelső rendű műveltségi gócpontok voltak s ő birodalma örökösének 

európai műveltséget akart adni.  

Kulturális törekvéseiben a montecasinoi bencésekre támaszkodott, arra a rendre, amely a korai 

középkornak ködén átmentette az emberiség számára a klasszikus antik irodalomnak kincseit. Mindezek, 

jól átgondolt és céltudatos intézkedések voltak, amelyekkel István király belekapcsolta nemzetét a nyu-

gati műveltségbe s így már maga a magyar állam- és egyházalapítás is a nyugati orientáció jegyében 

történt. Ő és Árpádházbeli utódai behozták Magyarországba a középkor nagy szerzetesrendjeit: a bene-

diktinusokat, premontreieket, cisztercitákat, franciskánusokat és dominikánusokat, kik akkor az európai 

műveltségnek és tudományosságnak képviselői voltak.  

 

Az Árpádház kihalta után az Anjou-nemzetség, a Capet francia királyi ház egy mellékága, Nápoly-

ból átültette hozzánk a trecento francia-norman-délolasz kultúrát. Nagy Lajos Pécsett egyetemet alapí-

tott. Ezek a korai kapcsolatok, amelyek bennünket az olasz művelődéssel összefűztek, a Hunyadiak alatt 

még jobban megerősödtek. Mátyás, ki aragoni Ferrante nápolyi király leányát, Beatrixot vette nőül, a 

korai renaissance művészeinek és a humanista íróknak az Alpeseken innét egyik első támogatója volt.  

 

A XVI. században a magyar diákok a német egyetemekről elhozták ide a protestantizmust. Egy 

századdal később Pázmány bíbornok elhozta hozzánk is az ellenreformáció és a barokk kor szellemét; 

míg az erdélyi fejedelmek az északi protestáns hatalmakhoz kerestek politikai és kulturális összekötte-

téseket. Mária Terézia alatt a magyar nemesség körében is általánossá vált a rokokó divatja. A XVIII. 

század második felében pedig a francia felvilágosodás behatása alatt új virágzásnak indult a magyar 

irodalom. A francia forradalom túlzásaitól elriasztva, a magyar nemzet elfordult a francia művelődéstől 

és a német idealizmus befolyása alá került. A német klasszicizmus és a német romantika befolyása 

nagyra nőtt és irodalmunknak termékeny impulzusokat adott.  

 

A magyar szellemi történetnek ez a rövid vázlata is mutatja, hogy a magyar nemzet évezredes 

történetének folyamán azon volt, hogy Európa nagy szellemi áramlatait befogadja, és belsőleg fel-

dolgozza. A görög-keleti államok tőlünk keletre és délre nem élték át az európai szellemtörténetnek 

ezeket a korszakait, Magyarország délkeleti határai egyben az európai művelődés határai is vol-

tak. Csak az utolsó négy század folyamán merültek fel zavaró mozzanatok.  

 

A régi Ausztria polgári és katonai bürokráciája politikai alchimiát űzött és egyenesen megdöbbentő 

következetességgel azon dolgozott, hogy a magyar nemzetet az osztrák összbirodalomba beolvassza. 

Ezzel a megsemmisítési törekvéssel szemben a magyar nemzet életösztöne valósággal fiziológiailag re-

agált. A nyugati befolyásoknak korábban oly hozzáférhető magyar nép kénytelen volt mindinkább elzár-

kózni és magának élni. Az összbirodalmi törekvésekben van a magyar sovinizmus magyarázata és télies 

mentsége. Most, hogy a régi monarchia felbomlásával a négyszáz éves veszély elenyészett, minden 

aggodalomtól menten járhatjuk azt az utat, amelyen Szent István megindult, azt a nagy utat, ame-

lyen a középkor folyamán és az újkor első századaiban sok ezer magyar diák járt, menve Bologna és 

Padova, Krakkó, Wittenberg, Halle és Párizs egyetemeire.  

 

Az élet a külföldön csak kozmopolita hajlandóságú egyéneket tántorított el a hazához való 

ragaszkodástól. Széchenyi élettörténetéből jól tudjuk, hogy éppen külföldi útjai s ezekből kifolyólag 

Magyarország elmaradottságának felismerése korbácsolta fel benne a hazafiságot és a reformeri vágyat. 

Éppen a külföldön szerzett tudásával a nemzeti ügy szolgálatába álló Széchenyi nagyszerű egyénisége 

valóságos megtestesülése ugyanannak a gondolatnak, melyet külföldi ösztöndíjakkal és intézetekkel aka-

runk most tervszerűen, rendszeresen és intézményesen megvalósítani. …  

 

A fentiekben megjelölt és ismertetett kultúrpolitikai célokat csak intézmények segítségével le-

het rendszeresen megvalósítani s törvényjavaslatom e végből két új intézményt hoz, ú. m. a külföldi 

intézetet és a magas kultúra Önkormányzatának egyetem feletti, országos központi szervét 

(Überuniversität). Az első typus úgyszólván teljesen kiforrott, kész, amennyiben Bécsben és Berlinben 

ilyen intézmények már működésben vannak, s most csupán arra kérem a t. Országgyűlést, hogy a gya-

korlatban kipróbált és bevált intézményeknek törvényes alapot adjunk s az intézménytípust törvénnyel 
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megrögzítsük. A második intézmény még fogalmilag is csak kialakulóban van s így egyenlőre, csak azt 

javaslom, hogy az Országos Ösztöndíjtanács létesítésével rakjuk fel újabb követ felépítéséhez. …  

 

Azokon a tudományos gócpontokon, amelyek egyben elsőrendű művészvárosok is, a külföldi isko-

lázási akció további kifejlődésének során külföldi intézeteinknek majd művészeti osztállyal is ki kell 

bővülniük, mert a magyar művészképzés nem lehet teljes, ha különösen képzőművészeinknek és építé-

szeinknek nem adunk módot arra, hogy tanulmányaikat Olaszországban és Párisban fejezhessék be. Fe-

dele olasz kultuszminiszter és Arduino Colasanti, olasz művészetügyi államtitkárral tárgyalásokat foly-

tatok már abban az irányban, hogy római intézetünket ilyen művészeti osztállyal kiegészíthessük, illetve 

ott az 1927/28-iki költségvetés terhére oly épületet szerezzek, amely az ottani Történeti Intézet mellett 

főleg építészek és művészek befogadására szánt Collegium Hungaricum szervezésére alkalmas lesz. Az 

1928/29-iki költségvetési évben hitel rendelkezésre bocsátása esetén felállítható párisi intézetet pedig 

kezdettől fogva úgy tervezem, hogy a főiskolai internátus és kutató intézet mellett már megszervezésekor 

létesüljön a képzőművészeti osztály.  

 

Miután a fentiekben röviden vázoltam a külföldi magyar intézet típusát, áttérek annak a másik in-

tézménynek az ismertetésére, mely szintén az e törvényjavaslatban kijelölt célokat van hivatva szolgálni, 

melyet azonban éppen újságjánál és kialakulóban levő mivoltánál fogva műszóval megnevezni még ne-

hezen lehet. A tudományos élet megszervezésének talán legnehezebb, de mindenesetre legmagasabb 

rendű kérdése ugyanis az, lehet-e olyan országos központi egyetemfeletti szervet (Supra uni versitas, 

Überuniversität) célszerűen létesíteni, melynek az lenne a hivatása, hogy a magas kultúrának az egyete-

mek kereteiből kiemelkedő kérdéseit intézze és szervezetében az összes tudományos intézmények (egye-

temek és egyéb főiskolák, nagy közgyűjtemények) képviselőit egyesítve, azok tervszerű együttműködé-

sét biztosítsa.  

 

Régebben, midőn a természettudományok a nagy hídverést a tudomány és az élet között még nem 

végezték el s így a tudományos üzem méretei még kisebbek voltak, midőn minden nemzet tudományos-

sága kis mikrokozmosz volt s a nemzetközi érintkezés csupán egyes tudósok személyes magánérintke-

zései és levelezései útján bonyolódott le, a tudományos akadémiák és az egyetemek teljesen kielégítették 

a tudományosság szervezeti igényeit.  

Az akadémiák azonban az újabb időkben mindinkább arra szorítkoznak, hogy irodalmi és tudomá-

nyos pályázatokat tartsanak, továbbá hogy ilyen műveknek, különösen hosszabb kiadványsorozatoknak 

megjelenését biztosítsák. Ezenkívül a mi akadémiánk nemzeti áldozatkészségből kisarjadt, lényegé-

ben társadalmi alakulat, melyet az állam privilegizál ugyan, de melynek társadalmi alapjellegét 

nem lenne szabad azzal elhomályosítani, hogy állami természetű szervek, úgymint egyetemek, könyv-

tárak, levéltárak és múzeumok szervezeti összefoglalására használjuk fel.  

 

Az egyetemek pedig a kutatás és a tanítás célját szolgálják s így nem jó, ha kelleténél többet admi-

nisztrálnak, ami csak elvonja azokat voltaképpeni hivatásuktól s egyébként is nagyszámú tanárból álló 

karaikkal, ebből folyó nehézkesebb szervezetükkel és lassúbb ügyvitelükkel kevésbé alkalmasak a nagy 

mozgékonyságot igénylő modern tudományos adminisztráció ellátására. Viszont a legutóbbi negyedszá-

zad folyamán a tudományos élet régebben nem sejtett mértékben differenciálódott és a népek mindin-

kább érzik a nemzetközi szellemi együttműködés szükségét. A tudományosság méreteinek ez a megnö-

vekedése adminisztrációjának tekintetében is fokozta az igényeket, melyeket csak magasabb rendű szer-

vezet elégíthet ki. A kultuszminisztérium központi bürokráciája egymagában e feladatokkal nem birkóz-

hat meg.  

Tudósokból, kultúrpolitikusokból és adminisztratív erőkből alakuló kollegiális, korporatív szer-

vekre van szükség, hogy a kultuszminisztérium hatékony felügyelete alatt önkormányzati úton lássák el 

a tudományos igazgatás magasabb rendű tennivalóit. A magas kultúra kérdései egy részének autonóm 

igazgatása céljából javasoltam az Országos Magyar Gyűjteményegyetem létesítését (1922 évi XIX. és 

1923. évi I. t.-cz ). Országos nagy közgyűjteményeinket (könyvtárainkat, levéltárainkat, múzeumainkat) 

korábban a közoktatásügyi minisztérium és az intézeti főigazgatók bürokratikusan adminisztrálták, s az 

egyes intézmények egymástól izoláltan működnek. S a Gyűjteményegyetem azt a célt is szolgálja, hogy 

nagy közgyűjteményeinket magasabb egészbe foglalja össze. Ez azonban csak első lépés volt a magyar 

tudományosság egységes megszervezésére; a Gyűjteményegyetemi Tanácson kívül szükség lenne még 

négy szervre: u. m. egyetemközi bizottságra, országos szellemtudományi és országos természettudomá-

nyi tanácsra, továbbá országos ösztöndíj - tanácsra. A két elsőnek létesítését későbbre kívánom halasz-

tani. Az egyetemközi bizottság megalakítása a tervezett egész szervezkedésnek mintegy záróköve lenne. 

…  

A fejlesztés végcéljának a fenti öt kollégiumnak egy magasabb egészbe való egybefoglalásának 

kell lennie, mely keretben a szellemtudományi és a természettudományi tanács a tudományszakok ösz-

szességét, az egyetemközi bizottság és a gyűjteményegyetemi tanács a magas kultúra intézményeinek 

összességét képviselné, az ösztöndíjtanács pedig a tudomány jövőjét, a tudósképzést irányítaná s 
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mindennek intézményes együvé tartozása az egységes és összhangzatos munkát biztosítaná. De ezt a 

nagy művet csak fokozatosan lehet megvalósítani, mert a gondolat éppen újdonságánál fogva még nagy 

ellenkezésbe ütköznék, bár eszmém külföldön is foglalkoztatja a tudománypolitikusokat. A nagy cél 

felé, hogy a magyar tudományosságnak összefoglaló központi szervezetet adjunk, csak lépésről-lépésre 

kívánok haladni. … 33  

Budapest, 1927. évi február hó 22-én. Gróf Klebelsberg Kunó s. k,  

 

„Oktatásügyünk fejlesztésére irányuló törekvésemet igen szerencsés módon valósította meg Kle-

belsberg Kunó gróf, az ország határain messze túl is jól ismert vallás- és közoktatásügyi miniszterünk. 

A hat éven felüli lakosságnak 1920-ban még a 15,2 %-a írástudatlan, ez a szám azonban 1930-ban már 

9,6 %-ra csökkent, sőt 1941-ben a trianoni területen (tehát az időközben visszaért részeket nem számítva) 

mindössze 4 %-ra apadt le. Az 1918-tól 1938-ig tartó két évtized alatt a népiskolák száma 5584-ről 6899-

re, a néptanítóké 14 400-ról 20 149-re emelkedett. Vidéken képességvizsgálatokat tartottak, hogy a sze-

gényebb nép tehetséges gyermekeit kiválogassák, és számunkra a magasabb, sőt a legfelsőbb iskolák 

elvégzését is lehetővé tegyék. Egyetemeinken 1918-ban kereken 10 000 diák tanult, 1938-ban pedig már 

18 000. A kormány 1937-ben megalapította a „Horthy Miklós ösztöndíjat”, s ez évente több száz szegény 

sorsú ifjúnak tette lehetővé tanulmányai folytatását. Trianon elszakította tőlünk a kolozsvári és a pozso-

nyi egyetemeket, ezeket áttelepítettük Szegedre és Pécsre, nagyhírű selmecbányai erdész- és bányászfő-

iskolánk Sopronba került”. 34  

 

A zsidóság és szabadkőművesség  

 

Alapvetés. A politikai csoportosulások valamilyen ideológiai alapra építik elhivatottságukat. A ma-

gas szintű összecsapások azért történnek, hogy a választókkal egy közösséget alkotva hatalomba juthas-

sanak. Úgy tudom, az ideológiai felépítmények ütköztetései keltenek zavart értelmiségi körökben, ezért 

a tant, és annak finomabb szövődményeit, részleteit is magyarázni kell. Sőt, a szellemiek véleményelté-

rései a társadalom rétegeiben, az értetlenséggel is szembesülnek.  

„Lukács evangéliuma szerint „kitörő örömmel” köszönte meg a mennyi Atyának Jézus, hogy az 

evangélium üzenetét nem szabta a tudós elmékhez, nagy gondolkodók tehetségéhez, hanem a legkiseb-

beknek mércéjéhez mérte hozzá. Mi lenne az emberiséggel, ha az evangélium örömhírét csak nagy elő-

tanulmányok és szellemi erőfeszítések árán tudná magáévá tenni? Hogyan jutna el akkor a mindenkinek 

szánt örömhír az emberiség legkisebbjeihez?” 35  

Lukács evangéliumában derül ki, hogy az egyszerű ember gondolkodását értelmesen lehet befolyá-

solni, amikor: „az evangélium üzenetét nem szabta a tudós elmékhez, nagy gondolkodók tehetségéhez, 

hanem a legkisebbeknek mércéjéhez mérte hozzá.” Úgy gondoltam, fenti idézethez kapcsolódóan, pél-

dával bizonyítom Lukács evangéliumának alapvető gondolatát.  

 

Bethlen István: Én ellene vagyok mindenféle lármás antiszemitizmusnak. A jogrendet minden kö-

rülmények között fenn fogjuk tartani. Ha volnának hatóságok, amelyek túllépik saját hatáskörüket, azo-

kat vissza fogjuk szorítani arra a hatáskörükre, amelyet a törvény számukra megállapít. És ezt a kérdést 

nem kívánjuk még a jogegyenlőség megbolygatásával sem érinteni. A jogegyenlőség olyan alapja, olyan 

biztosítéka a nemzet életének, amelyet bántani, amelyet érinteni nem szabad. Elismerem, hogy jelenleg 

van zsidókérdés az országban, de ennek megoldása az, hogy gazdasági téren azok lehessünk nélkülük is, 

amik velük együtt vagyunk. Ez őnekik is érdekük, mert abban a percben, amint nem lesznek nélkülözhe-

tetlenek, abban a percben az összhang itt helyre fog állni. Ebben a tekintetben tehát a kormány el van 

szánva arra, hogy egy konstruktív politika alapelveit rakja le.  

Szükségünk van arra, hogy egész nevelési politikánkat megváltoztassuk. Ott kell elindulnunk, hogy 

ifjainkba önállóságot, tevékenységet öntsünk, és a jellemszilárdságra fektessük a nevelésben a fősúlyt. 

Hozzá kell szoktatnunk őket a gazdasági élettel való törődéshez és beléjük kell oltanunk a keresztény 

erkölcsi alapelveket. Ha kulturális és gazdasági téren is ma nagyobb és gyorsabb tempót kell kívánnunk, 

úgy ennek oka az, hogy múltban e téren sok mulasztás történt. Mert nem elég azt mondani, hogy miért 

nem mennek ifjaink gazdasági pályára, hiszen jó tanácsban bőven volt részünk, nem tanács kell ide, 

hanem kulturális és gazdasági tevékenység.” 36  

 

***  

                                                           
33 1927- 1932 / képviselőházi irományok, 1927. II. kötet * 28- 78. sz. / Irományok / 1927-44. Törvényjavaslat a külföldi 

magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról. 1927. február 22. melléklet a 44. számú irományhoz.  

198. o.   
34 Horthy Miklós: Emlékirataim 168. o.  
35 Vasárnapi Könyvünk A év 234. o. 
36 1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. -1921. május 12. / Ülésnapok / 1920- 175 175. ülés 

április 188. o. 
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Rakovszky István elnök: Sehol sem kerülhetők el oly nehezen a hibák, mint a politikában. Biz-

tos tapasztalatokat csak kísérletezések útján lehet nyerni, ez pedig a politikában majdnem teljesen kizárt, 

mert a kísérletezés anyaga oly becses, hogy ezt kockáztatni nem lehet, lévén ez a nemzet és ennek sorsa. 

Itt az egyedüli iránytű a helyes, etikailag kifogástalan elvi alap, amely a politikust intézkedéseiben 

vezérli. Nincs foglalkozás, mely az emberben rejlő jó és nagy tulajdonságokat olyannyira megfeszíti és 

igénybe veszi, mint a politika, de, sajnos, nincs egyetlenegy sem, amely az emberi gyarlóságban fejlő 

gyengéket oly folytonos kísértéseknek, csábításoknak kitenné, mint a politika. Hiúság-, hatalom-, becs- 

és pénzvágy, haszonlesés, előnyök hajhászása folyton ostromolják az emberi gyarlóságot. Egy szóval: a 

közérdek harca a magánérdekkel, a kötelességé az előnnyel, az önzetlenségé az önzéssel. Ez ellen csak 

egy védelem, egy pajzs van, és ez a politikában önnönmagát teljesen elfelejteni, de a nemzet érdekét 

soha. Semmi pillanatnyi sikerért, előnyért nem szabad a nemzet érdekét szem elől téveszteni, mindig 

ennek kell a vezérlő csillagnak lennie, amelye után törekszik a politikus Gróf Apponyi Albert, ily etikai 

alapra helyezkedett politikai pályafutása elején, amikor ezeket mondja: 

 

»De leginkább abban találok megnyugvást, hogy szigorú voltam a közélet erkölcsi alapjainak meg-

óvásában és intranzigens s magyar nemzet jogainak és önérzetének fenntartásában. Sohasem kerestem 

az egyéni ambíció vagy hatalomvágy kielégítését a nemzet valamely jogának vagy jogos aspirációjának 

árán; minden szavam e jogok és jogos kívánalmak védelmének volt szánva. Aki önönmagáról ugyaneny-

nyit mondhat el, ám az vessen követ az én politikai tévedéseimre.«  

 

És ha a nemzet követi a gróf Apponyi Albert által adott példát, mai szerencsétlenségünkből me-

gújhodottan fog feltámadni.  

 

Egy gondolat az elnök válaszából: „Magamnak, aki ebből a XIX. század utolsó negyedének nemzedéké-

ből a vezető egyéniségek közül egyedül vagyok az élők között, osztályrészül jutott az is, hogy életünknek 

egész munkáját romba dőlve lássam, de ‒ hála Istennek  osztályrészül adatott az is, hogy a romokból 

való újjáépítés munkájának részese lehessek”. 37  

 

Gr. Apponyi Albert: „ A jövendő magyar intelligencia, az a tényező, amelytől a kulturfölényünknek 

fenntartása függ, szintén exisztenciájában van megtámadva, fenyegetve van. Ha hallok beszélni, még 

pedig nemcsak mendemonda alapján, hanem teljesen hiteles információ alapján, internátusokban elhe-

lyezett, tehát aránylag jó helyzetben levő diákokról, akik kapnak ugyan ebédet és vacsorát, de reggelit 

nem kapnak, és hogy az ebédjük és vacsorájuk költségeit fedezzék, kénytelenek a napnak nagy részét 

leckeadással és mellékfoglalkozásokkal eltölteni és saját tanulmányikra csak az éjjeli időt fordíthatják. 

Kérdezem magamtól, hogy fizikailag és ennek folytán szellemileg is milyen sors vár egy olyan fiatal-

ságra, amely azokban az években, amikor leginkább szüksége van az erőgyűjtésre, megfeszített munka 

mellett úgy táplálkozás, mint nyugalom tekintetében nélkülözi a legszükségesebbeket. Én tehát az igen 

t. népjóléti miniszter úr által elénk tárt általános szociálpolitikai képet, szociálpolitikai feladatainknak azt 

a felsorolását és áttekintését, melyet ő elénkbe tett, szeretném kiegészíteni azzal, hogy a szociálpolitikai 

feladatoknak azon organikus felfogásába, melyet örömmel hallottam, ezt is, mint a feladatoknak leglé-

nyegesebb ágát bekapcsolni méltóztassék.” 38  

 

*** 

 

Gömbös Gyula: Én igenis üdvözlöm az ellenzék azt a követelését, hogy mondja meg mindenki 

őszintén, mit akar. Üdvözlöm azt, hogy világnézetek körül csoportosuljon a magyar politika és üdvözlöm 

azt is, hogy nem világnézetek körül csoportosulás révén kiküszöböltessék automatikusan a személyes-

kedés politikája és a jogi formák utáni hajsza. Automatikusan kiküszöböltessék az a régi politikai rend-

szer, amellyel egy független állami életet élni akaró nemzet kell, hogy szakítson, az a politikai rendszer, 

amelynek ‒ a régi monarchiára gondolok  az volt a sajátossága, hogy a nagy, lényeges kérdésekben nem 

itt Budapesten, nem a képviselőházban döntöttek, hanem elsősorban Bécsben. Akkor, amikor független 

állam vagyunk, az a felfogásom, hogy igenis minekünk lényegbe vágó kérdésekben nem a személyeske-

dés, nem a formalitás szerint kell intézkednünk, hanem tisztán tárgyi alapra kell helyezkednünk. … 

 

Amidőn a szociáldemokrata párt megjelent ebben a Házban s amidőn a forradalmi jelvénnyel jelent 

meg itt, tudtuk, hogy a végcél igenis a régi: a polgári társadalom megsemmisítése a magántulajdon eltör-

lése által. … Mert lehetnek köztünk a királykérdésben elvi ellentétek, világnézeti szempontból azonban 

                                                           
37 1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. X. kötet * 1920, május 20.- 1920. június 10. / Ülésnapok / 1920- 196 1921. május 

27. 215. o. 
38 1920- 1922. / Nemzetgyűlési napló, 1920. XI. kötet * 1920. június 11. - 1920. július 15. / Ülésnapok / 1920- 224 1921. 

július 8. 417. o. 
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egynek érzem magamat a keresztény ellenzékkel és ezért árulást követtem volna el önmagammal szem-

ben, ha nem a keresztény ellenzéket támogattam volna a szociáldemokrata párttal szemben. … Igenis, 

mi szívesen látjuk a szociáldemokrata pártot, amennyiben a nemzeti Magyarországért folyó munkában 

velünk együtt akarnak működni, de nem látjuk szívesen a szociáldemokrata pártot, amennyiben a vörös 

szegfű jelképében akar küzdeni azon eszmék megvalósításáért, amely eszmék megvalósítása tekintetében 

mi homlokegyenest ellentétes állásponton vagyunk. S amely eszmékkel szemben mi harcot kell, hogy 

hirdessünk, mert az a meggyőződésünk, hogy ezek az eszmék merőben ellentétesek a magyar nemzet 

érdekeivel. … Az én elvi álláspontom az, hogy aki hatalmon van, az felelős mindenért, és én elítélek 

mindenkit, aki hatalmon van és a nemzet érdekében nem vet latba minden erőt, hogy a nemzetet meg-

mentse. Meg vagyok győződve arról, hogy a miniszterelnök úr mindent tettéért a kormánnyal együtt az 

ország előtt vállalja a felelősséget. …  

A múltban mély szakadékok választottal el bennünket. A múltban közjogi viták következtében 

igenis nagy ellentétek voltak közöttünk és majdnem annyira ment a küzdelem, hogy a harmadik vigyo-

rogva örült annak, hogy a magyar széttépi egymást, de azt hiszem, hogy ma olyan komoly időket élünk, 

amidőn a közjogi kérdéseket félre fogjuk tenni és a keresztény ellenzékkel együtt meg fogjuk valósítani 

azt, amerre ennek a nemzetnek elsősorban van szüksége. …  

Egy erős kormány valósítsa meg ennek a jelenlegi törvényes rendnek minden szükségletét és álljon 

férfiasan, nyíltan egy program mellé, hogy végre minden magyar állampolgár tisztán lássa, hogy ki-

hez kell csatlakoznia. Az opportunitás politikájának, nézetem szerint alkonyodik. Nem helyes, hogy itt 

örökös opportunizmussal, kiegyenlítésekkel akarjanak politikát csinálni. Egy politikai párt csak egy po-

litikai programmal rendelkezzék. Ezt ismertesse a nemzetgyűlés előtt férfias őszinteséggel, s akkor ki 

fog alakulni az az elvi ellentét, amely elvi ellentét által előidézett küzdelemben érdemes lesz itt 

valamennyiünknek felszólalnunk. …  

Sándor Pál: A zsidók a magyar fajhoz tartoznak? 39  

Gömbös Gyula: Majd erre is rátérek. … Midőn azt állapítom meg, hogy belpolitikánk helyes irány-

elve az, hogyha kimondjuk az erőgyűjtés elvét, akkor kutatnom kell, hogy a nemzeti Magyarország szem-

pontjából mi is az a faktor, amely erőt jelent: midőn azt mondtam a politikai vezérgondolatom ismerte-

tésénél, hogy a fajvédelem jegyében regenerált Magyarországot erősítjük, akkor vezérgondolatnak a bel-

politikában a fajvédelmet állítottam oda. Nem kereszténységet hangoztatok, hanem fajvédelmet. Ez lé-

nyeges különbség. És meggyőződésem az is, hogy elsősorban ebben az országban a magyar jogosított 

ahhoz, hogy szupremáciáját biztosítsa. Kötelességünk tehát a magyar faj szupremáciájának biztosítása 

érdekében mindent elkövetni. …  

Statisztikát kellene szolgálnom, és ha parancsolják, szolgálok is. A magyar faj számára a liberális 

korszak felfogásom szerint, óriási veszélyt jelentett. Veszélyt jelentett, mert gazdasági téren successive 

elveszítette a talajt lába alatt. Az intellektuelek soraiba a zsidók annyira előrenyomultak, hogy ez veszélyt 

jelent a magyar nemzeti állam szempontjából, legalább is abból a szempontból, hogy a zsidók ezt a fajt 

teljesen elnyomva, rabigába hajtják. És miután nekem és mindenkinek, aki a magyar nemzetet szolgálja, 

kötelességem elsősorban a magyar faj érdekét szolgálni  ezt nem vehetik rossz néven a zsidók  ezért 

kötelességünk olyan politikát inaugurálni, amely a magyar faj gazdasági és politikai hatalmát visszaállítja 

régi fényébe. …  

 

Ezután Gömbös Gyula statisztikai adatok felolvasásával támasztja alá az elmondottakat. Indokai-

nak alátámasztásául statisztikai adatokat idéz Miklóssy István: »Keresztény magyar népünk gazdasági 

romlása« c. könyvéből. Hány hold föld van zsidó kézben, hány hold földet birtokol, mint tulajdonos, 

vagy mint bérlő. Bosnyák Zoltán: Szembe Júdeával c. könyvében ad magyarázatot a zsidókérdés számos 

összetevőire. Egyike a legjelentősebbeknek, hogy a zsidóság mindenütt, de különösképpen Magyaror-

szágon csak bizonyos élethivatásokra törekszik. Sajátszerűen azokat a foglalkozási ágakat kedveli, ame-

lyek testi munkát nem igényelnek s minden nagyobb fáradtság és megerőltető munka nélkül is a gyors 

meggazdagodás lehetőségét biztosítják.  

                                                           
39 Josephus Flavius vitája az antiszemitizmusról kétezer évvel ezelőtti, ma elgondolkodtató helyzetben vagyunk akkor, amikor 

napjainkra kialakult antiszemitizmus eredetét kutatva visszatérünk az eredetekhez, hogy rátaláljunk a kiváltó okokra. Az 

átláthatóság igényli a Zsidó Lexikon, Pallas Nagy Lexikon, stb. lapjainak forgatását is. …  

Dr. Fejér Lajos: Zsidóság c. könyvében részletesen tárgyalja, magyarázza el a fajjal kapcsolatos felvetéseket. „Az 

antiszemitizmus fogalmában három tényező ismerhető fel: 

l. A szenvedélyesség, amelyet a keresztény hívőben a Krisztus megfeszíttetése miatti bosszú érzése táplált. 

Az antiszemitizmusnak ez a rúgója alogikus, mert dogmaellenes. … Kétségtelen viszont, hogy a Krisztus halála 

miatti bosszúérzésnek ez a metafizikai jellege nem volt tudatos. A nép a zsidókban a Krisztus-gyilkosokat látta, utódaikban 

azok utódait gyűlölte. … 

2.  A zsidóság mindenkori magatartása, elkülönülése, idegensége és népi foglalkozása az uzsora is, külön gyűlölet-

reakciókat váltott ki. Ezek robbantották ki a pogromokat. S ezekből alakult ki később a kapitalisztikus rendszer nyujtotta 

kisajátítási lehetőségek (zsidótlanítás) révén a gazdasági antiszemitizmus. 

3. A valláserkölcsi fejlődés különbözőségének morális és vallási eredménye, a világnézeti ellentétek terméke: a 

társadalmi antiszemitizmus.  

Mindegyik tényező egymást erősíti és együtthatásuk alatt e kategóriák külön-külön is mélyebb intenzitáshoz jutnak”. 

(Dr Fejér i. m. 30; 36; 275-276; 37. o.) 
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Gömbös Gyula: Arról van szó, hogy ezen száraz adatok alapján elinduljunk, és amikor én azt mond-

tam Sándor Pálnak, hogy üljünk le a zöldasztalhoz, ő ezt helyeselte. Üljünk le tehát a zöldasztalhoz, és 

állapítsuk meg, hogy végtelen igazságtalanság volna részünkről és majdnem a hazaárulás határáig 

menne, ha ebbe belenyugodnánk, hogy ezen, százalékos elosztás továbbra is így maradjon.  

Propper Sándor: Ezen erőszakkal nem lehet változtatni csak népneveléssel.  

Sándor Pál: Igen, tessék dolgozni! Az a baj, hogy nem dolgoznak! Ezen numerus claususszal nem 

lehet változtatni! Nem is tudják, hogy mi a dolog! 40  

Halász Móric: A síbolás nem dolog! 

Sándor Pál: Maga síbolhat, én nem síbolok!  

Gömbös Gyula: Arról van szó, hogy üljünk le a zöld asztalhoz és állapítsuk meg mindenki jogo-

sultságát, valamint azt, hogy a múltban, elsősorban a népnevelés terén végtelen bűnök és hibák kö-

vettettek el. Akkor nem néztük, mit jelent egyik-másik törvényjavaslat ebből a szempontból. Nem 

vettük volna észre talán mostanig sem, hogy a magyar faj lába alól kicsúszik a föld, a politikai hatalom 

legerősebb forrása, a gazdasági élet teljessége és azért ma örömmel üdvözlöm azt, hogy végre a forra-

dalmak kinyitották a magyarság szemét. Nem egy megbukni akaró, vagy megbuktatandó kurzusról van 

tehát szó, hanem egy élni akaró és élni tudó kurzusról, amely hivatva van a magyar fajt megmenteni a 

végpusztulástól.  

Sándor Pál: Tehát a zsidó nem magyar!  

Halász Móric: Fajilag nem is!  

Sándor Pál: Olyan magyar, mint akárki maguk közül! 

Gömbös Gyula: A zsidó magyar állampolgár, aki velünk együtt dolgozhat a nemzeti Magyarország 

kiépítésében. Azonban el fogjuk osztani a hatalmi köröket, de nem így, nem ebben a százalék beosztás-

ban, amelyben van, hanem úgy, amint a magyar nép szupremáciája biztosításának megfelel.  

Kabók Lajos: Ezért csinálták a numerus clausust!  

Gömbös Gyula: a numerus clausust ezért csináltuk, s ha önök azt követelik, hogy a numerus clau-

sust töröljük el, akkor azt mondom, hogy a numerus clausust nem eltörölni kell, hanem tökéletesíteni 

minden téren. Ez csak egyoldalú intézkedés volt, amelynek, remélem, meglesz a hatása. … Minthogy a 

numerus clausus kérdése vettetett fel épen a szociáldemokrata párt részéről, megállapítom, hogy nagy 

gondot kell fordítanunk az ifjúság nevelésére, mert amely állam az ifjúság nevelésével nem foglalkozik, 

elfelejti azt, hogy vezetőket nem nevelvén, nem teremt olyan egyedeket, akik alkalmasak vezetésre. 41  

 

Visszatekintve a világháborúk korára: Magyarországon a főnemességet a hercegi, grófi és bárói rangon 

ismerik. 42 A volt főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885. évi VII. t.-c. rendelkezéséhez ké-

pest a főrendiházban örökös tagsági joggal bíró családok névsorát megállapították és azokat az 1886: 

VIII. t.-c.-ben törvénybe iktatták. 43  

 

Numerus clausus törvényeket alkottak: az 1938 évi XV. törvény a társadalmi és gazdasági élet egyensú-

lyának hatályosabb biztosításáról; az 1939. évi IV. törvény a közéleti és gazdasági térfoglalásának kor-

látozásáról; az 1941. évi XV. törvény a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. kiegészítésről, módo-

sításáról, fajvédelmi rendelkezésekről; az 1942. évi XV. törvény a mező- és erdőgazdasági ingatlanokról 

rendelkezik.  

 

Megjegyzés: Arról kevesen beszélnek, hogy a numerus clausust, a magas zsidó hallgatói arány korláto-

zására bevezették 1887 - 1917 között Oroszországban, 1920-as években a Harvard, Columbia, egyete-

meken az USA-ban, Kanadában 1920 és 1940 között, de Romániában, Lengyelországban és Németor-

szágban is. További érdekesség: 1949 és 1963 között a pártalkalmazottak és az 1919-ben hatalmon lévők 

utódai felvételt nyertek a felsőoktatásban, viszont válogatással és „külön ajánló levél” birtokában vettek 

fel munkás, paraszt, értelmiségi és más származású fiatalt.  

 

Együtt, vagy együtt nem?  

 

Magának a jelenségnek hazai felismerését és a faj törekvései ellen hozott szabályokat, eleinte még 

alku nélkül, az országban élők számára, törvényekben tették érthetővé. Az országért felelős törvényt-

hozók nem elpusztítani akarták ezt az eleinte még beszivárgó-letelepülő «szorgalmas» népet, hanem ha 

                                                           
40 1920. évi XXV. törvény célja az volt, hogy az 1918-1919-es bolsevikok gyermekei ne jussanak be az egyetemekre. A 

törvényt 1920. június 22-én nyújtották be a Nemzetgyűléshez, szeptember 21-én emelték törvénnyé. A törvény kimondja: az 

egyes népfajok és nemzetiségekhez tartozó fiatalok aránya az egyetemeken és főiskolákon nem haladhatja meg az 5,9. %-ot.    
41 1922- 1926 /Nemzetgyűlési napló, 1922. II. kötet * 1922. július 13. - 1926. július 26. / Ülésnapok / 1922- 28. Gömbös 

Gyula és a közbeszólók mondják ki az igazságot! 296. o.  
42 Zsidó Lexikon 90 – 91  
43 Részletek az 2. sz. mellékletben (44. o.) 



424 

 

 

úgy tetszik, gondolkodásában átalakítani, a tiltó törvényes jogszabályok meghozatalával pedig, a tör-

vénytelen, élősdi magatartást visszaszorítani, a honi néppel egyenrangú polgárrá nevelni. Többen nagy-

jaink közül még arra is gondolhattak, ha sikerre ér a törekvés, az egyenrangú polgár még hazafi is lehet. 

Kiemelkedő példa Wesselényi Miklós báró idevonatkoztatható gondolkodása:  

 

„ … Mi kár lenne hazánkra nézve, ha némelly nemzetségek mellyeknek fájdalom! feles ágai s tagjai 

a honért semmit sem tesznek, s többnyire ön eszelősködésükért adósságok terhe alatt görzsednek, jószá-

gaikat eladhatván azok nélkül maradnának s az illyeket más okosabb iparkodók meg szerezvén, új birto-

kos nemzetségek állanak amaz elredvesültek helyébe? – Hogy idegenek váltanák fel a mostani birtoko-

sokat, a Görögök, Ráczok, Zsidók, – ők lévén leggazdagabbak – kerítnék kezükre a legszebb s legtöbb 

jószágokat? – meg vallom, én ettől sem tudok nagyon félni.  

Hajdan idegenből sok jó magyar vált; hány, már most igaz magyar nemzetség van, melynek tör-

zsöke külföldi? Oly idegen, ki hazánkba származik, ha kevésbé szabad országból jő, még inkább tudja 

polgári alkotmányunk becsét s szabadságunk malasztait  érezni mint az itt született; ha pedig szabadabb 

nemzetnek fija, szabad érzést s világos képzetek hoz a mi hasznunkra közinkbe. Ráczok, Görögök, Ör-

mények, s más effélék mért nem válhatnának jó hazafiakká? – ezektől sem vonta meg mostohán a ter-

mészet a nemesb érzésekre emelkedhetés csíráját. …  

A Zsidókra nézve: ámbár részemről sem olly rosszaknak sem olly veszedelmeseknek őket nem 

tartom, mint sokan, s óhajtanám hogy ha valaha ők is épen úgy élhessenek polgári alkotmányunk minden 

jótétivel – hasznaival, mint akárki más, – de ha ez még most igen korán lévőnek ismertetnék el, ezen 

felekezet a fekvő birtok örökös vásárolhatásától még ideig-óráig kirekesztve maradhatna.” 44  

 

Wesselényi patrónusi gondolkodásnak szellemében meghozott törvények, inkább a magyar nemzet 

vezetőinek, főként a befogadásra igyekvését igazolják vissza, semmint valamiféle, a végrehajtásban meg-

jelenő szigort. A törekvés paragrafus jellege még nem jelenti a valóságot, a lehetőséget igen, és a két fél: 

a nemzetet alkotó többség elfogadó, befogadó beleegyezését idővel, akkor, ha a másik fél, a zsidóság 

egésze, minden törekvésében csupán egyenrangúvá válik, nem többé, s nem kiváltságosabbá.  

 

Személyes véleményem: nem jelenthetjük ki, hogy történelmünk folyamán, a zsidók között nem ta-

lálhattunk nemzeti törekvéseinkkel elkötelezett egyszerű és nagyszerű zsidó embereket. Mint ahogy jelen 

vannak más fajú kisebbségek is. De, felmerül az emberben, az alábbi, korabeli indítványok tartalma, 

továbbá a jakobinus elvet szajkózó huszonegyedik századelő liberalizmusa, igazolja-e: hátsó szándék 

nélküli volt-e minden időben (és esetben), a nemzettel való elkötelezettség valósága vagy a látszata? Mi 

oka a kétkedésnek?  

A kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy a nemzet erkölcsi tartásának szilárdsága, és anyagi előreha-

ladása jelenti az összetartozást, vagy az egyéni haladás az, ami jellemzi a kölcsönös bizalomra törekvést. 

Hogyan ismerhető fel utólag, idő múlásával, egy hosszabb időfolyamban kialakult, de a felszín alatt rej-

tőzködő valóság: a művelődéspolitikai, társadalom- és pártpolitikai, vagy a gazdasági életben? Emlékez-

zünk! Horthy Miklós seregében a tisztek nagy százalékban nemzeti érzelmű zsidók voltak. E tényt azért 

tartottam fontosnak ide írni, mert ítélkezést az hozzon, aki az adott kor viszonyait ismeri. Ismeri a kor 

politikai, ideológiai, gazdasági, alkotmányos helyzetében az egyszerű kis ember és a vezetésre (valami-

lyen módon) kiválasztottak társadalmi elhelyezkedését. Bármely véleményt, minden esetben, az „adott 

kor” gondolkodásának tükrében. Például:  

 

„Nem vagyok jogász, de merek hivatkozni az állampolgári jogegyenlőségre, nagyon helyeslem és 

köszönettel veszem tudomásul, amit ő excellenciája mondott a rátermettség kérdésről. Ha azt kezdjük 

latolgatni minden egyes kérdésnél, hogy ki milyen felekezethez tartozik, akkor mi magunk ássuk meg 

ennek a nemzetnek a sírját. Ennek a problémának a feszegetése a XX. században, jelen történelmi pilla-

natunkban katasztrofális. .. Ennek a kis nemzetnek olyan kicsinyek azok a forrásai, amelyekből állandóan 

erőt meríthet, hogy ezeket apasztani nem helyes dolog. Maradjunk meg azon a megértő és türelmes elven, 

amelyet elődeink is gyakoroltak vallási téren, és azt hiszem, hogy Magyarország boldogulása ilyképpen 

biztosítva lesz.” 45  

 

A múlt tanulságai: minden nemzeti törekvés ellenére, a XVIII. század vége felé sem történt válto-

zás. Wesselényi Miklós társaival együtt kisebbségben marad a törvényhozásban. „Balítéletekről” c. mun-

kájában írja körül a zsidó faj jellemét és lelki tulajdonságait. 46 S ha már Wesselényiék említik az üzérség 

tetteit, ismereteinkből ne maradjon ki gróf Széchényi István megállapításaiból a hitel s annak kamatai 

sem. Munkájának ebben a részében a magyar földbirtokosok egyhelyben topogására is rámutat. 47  
                                                           

44 Báró Wesselényi Miklós: „Balítéletekről” 1986. Reprint 260 – 261. o.  
45 Gömbös Gyula miniszterelnök hozzászólásának egy részlete. 1931- 1936 / Képviselőházi napló, 1931. XXIII. kötet * 1934. 

május 17.- 1934. június 26. / Ülésnapok / 1931- 281 1934 május 23. 139. o.  
46 Az idézet a Balítéletekről c. 1986. évi Reprint kiadásban nem található meg. További adatszolgáltatást nyújt királyink 

törvénykezéseiről Dr. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények c. 1939-ben kiadott könyvében. 
47 Gróf Széchenyi István: Hitel. Reprint, 89 – 91. o. 
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A Trianon terített asztala körül nyüzsgőkről: 

 

Alexandru Vaida-Voevod egykori magyar országgyűlési képviselő, később háromszoros román 

miniszterelnök – a trianoni diktátum aláírásának idején is – érdekes dolgokat állított 1937-ben, a 

Cuvântare către naţiunea română/A román nemzethez címzett beszédben: „Sok mindent tapasztaltam 

már az életemben, és a saját szememmel láttam, nem csak hallomásból. Én is szabadkőműves voltam. 

Ionel Brătianuval éppen Párizsban tartózkodtunk, és mivel a békekonferencia delegáltjainak nagy része 

szabadkőműves volt, a körülmények miatt bele kellett bújnom a bőrükbe (sic!). Ott a saját szememmel 

láthattam, hogy a francia szabadkőművesség zsidó jellegű (jidovita), bajtársias szövetségben van Moszk-

vával és a nagy nemzetközi zsidó kapitalizmussal.” 48   

 

***  

 

986. számú Indítvány 

 

illetve törvényjavaslat, az 1918. október 31. napja óta lezajlott forradalmak alatt elkövetett bűncselek-

mények miatt, valamint az 1921 : III. t.-c. alapján elítélteknek és terhelteknek közkegyelemben való 

részesítéséről. 1.§. Közkegyelembe részesülnek mindazon egyének, akiket a polgári, avagy a katonai 

büntetőbíróságok az 1918. évi október hó 31. napja óta, avagy a jelen törvény hatálybalépéséig lezajlott 

tömegmozgalmak (forradalom) idejében, azokkal kapcsolatban  valamint a jelent törvényjavaslat be-

nyújtásának időpontjáig, politikai indító okból sajtó útján ‒ elkövetet bűncselekmények miatt jogerősen 

elítéltek, amennyiben a szabadságvesztés büntetést még ki nem állották, illetve a pénzbüntetést le nem 

fizették. …  

Az indoklásból: „Ha az úgynevezett Tanácsköztársaság bukását követő idők elítéltjeiről szóló hi-

vatalos kimutatást olvassuk, akkor meg kell állapítanunk, hogy ezek a hivatalos adatok megdöbbentően 

nagy számarányát mutatják ki a politikai természetű cselekmények miatt elítélteknek. Az 1920. évi dec-

ember hó 21-én kiadott amnesztiarendelet a politikai elítéltek számát alig csökkentette, míg a hazájuktól 

távol, emigrációban élők ügyét ez a rendelet nem is érintette. …   

És azt a nem vitatható tényt, hogy a vádlott nem a saját elhatározásából, hanem felsőbb parancsra 

cselekedett, az ítélet meghozatalánál minden, körülmények között a vádlott mentségére írnánk. E mellett 

a cselekmény elkövetőiből hiányzott a bűntudat. Kivétel nélkül meg voltak győződve arról, hogy csele-

kedetük helyes. Senkinek sem jutott eszébe az, hogyha követi az akkori de facto kormányzat rendeletei-

ben foglalt utasításokat, akkor ezáltal bűncselekményt követ el, mert a büntetőjogi felelősség alapvető 

szabálya, hogy szándékról a jogellenesség vagy legalább is a tiltottság tudata nélkül nem lehet szó. … 

Másrészt az ügyészségek nem indítottak eljárást mindenki ellen, aki részvett a tanácsköztársaság 

igazgatásában. Látunk közéleti szereplőket, államtitkárokat, főispánokat, magas rangú tiszteket, ügyé-

szeket és bírákat, akik igen tekintélyes pozíciókat töltöttek be a kommün alatt. Semmi bántódásuk nem 

esett. Megmaradtak mostani vezető pozícióikban, míg az ezeknek alárendeli minőségben elkövetett, sok-

kal enyhébb beszámítás alá eső cselekményeiért egészen jelentéktelen embereket több évi súlyos bör-

tönre ítéltek el.  …  

Ma, amikor az ellenforradalom első mérges hullámai nagyjában már lecsitultak, megállapítható, 

hogy a közvélemény sehol sem tekinti a gyorsított tanácsok által elítélt politikai bebörtönzötteket, vagy 

az emigránsokat közönséges gonosztevőknek. … 49 

 

Beadják 22 nemzetgyűlés képviselő aláírásával, 1925. évi november hó 12-én.  

 

986. számú Indítvány  

 

Mondja ki a nemzetgyűlés, hogy a zsidóság, felekezetre való tekintet nélkül, nemzeti kisebbséget 

alkot, melyet a nemzetközi szerződésekben a nemzeti kisebbségek számára biztosított összes jogok meg-

illetnek, melyet azonban a nemzet-fenntartó magyar fajtól minden vonatkozásban el kell különíteni. 50 

 

Budapest, 1925. évi november hó 24-én. Beadja: Eckhardt Tibor s. k. nemzetgyűlési képviselő.  

 

***  

                                                           
48 Részlet Pataki Tamás 2020. július 31.-én, a Magyar Nemzet-ben megjelent: „Szorgalmas Román szabadkőművesek” c. 

cikkéből   
49 1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok 1922. XVI. kötet * 932- 999. sz. / 1922- 984. Indítvány, illetve törvényjavaslat 

427. o.  
50 1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVI. kötet * 932- 999. sz. / 1922- 986. Eckhardt Tibor indítványa. 433. o. 
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Végül is, az vesse rám az első követ 

 

Német részről: » „A zsidók nyomatékos emlegetése a Wilhelmstrasse levelezésében gyakorivá 

vált. Ennél fogva időszerűnek találom, hogy itt emlékezzem meg a zsidókérdésről, mert ezt Hitler a bi-

rodalom külpolitikai kapcsolataiban egyre inkább a barátság „próbakövének” tekintete. Különösen 

szálka volt szemében a Magyarországon élő zsidók viszonylagosan nagy száma, kiváltképpen pedig az, 

hogy a zsidók a bankokban, kereskedelemben, iparban, sajtóban és a szabadfoglalkozások terén befolyá-

sos szerephez jutottak. Tagadhatatlan, hogy a polgári középosztályban is elterjedt olyan érzés, amely 

jogos érdekei megrövidülését látta abban, hogy a gazdasági életben és a szabadfoglalkozások terén az 

állások jelentős részét számarányát jóval túlhaladó mértékben foglalata el előle az a zsidóság, amely 

szívós faji összetartást tanúsított és a nemzeti jövedelem 25 %-át mondhatta magáénak. Kun Béla uralma 

idején a vezető állások kilenctized részét zsidók töltötték be. Emberileg érthető tehát, hogy voltak, akik 

a kommunizmusért való felelősséget általában a zsidóságra hárították. Azonban velünk született lovagi-

asságunk, emberiességünk és jogérzékünk a nem zsidók és zsidók közt a megértést Magyarországon 

rövidesen megint helyreállította, s ebben különösen a katolikus egyház és a protestáns egyházak működ-

tek közre nagy nyomatékkal.  

Ausztria csatlakozása után a német nyomás érezhetőbbé vált. Ezért a magyar kormány az erőszakos 

német követelések megelőzése végett olyan törvényjavaslat előterjesztésére szánta magát, amely a kérdés 

nyugvópontra juttatását célozta, és izraelita vallású polgáraink jogainak bizonyos korlátozása alakjában 

tulajdonképpen védelmet kívánt számunka nyújtani az egyre fokozódó túlzások, fenyegetések ellen. … 

Ez a törvény, alapelvében különbözött az úgynevezett „nürnbergi törvény”-től, mert a jogkorlátozás 

szempontjából nem a faji származást, hanem a vallást vette alapul. Sem az 1919 előtt megkeresztelt, sem 

az első világháborúban részt vett zsidókat nem érintette a törvény; ez bizonyos vállalkozásokban a zsidók 

foglalkoztatásra nézve 20 %-os numerus clausus-t állított fel, amely a lakosságban elfoglalt arányszá-

munkat többszörösen meghaladta. Lényeges, hogy ez a korlátozás nem volt azonnali hatályú, hanem … 

öt év állt rendelkezésre. A hosszabb határidő kitűzése jól megfontolt célzattal történt, mert Darányi mi-

niszterelnök és a törvény szerkesztői azzal számoltak, hogy 1943-ig a helyzet úgyis gyökeresen megvál-

tozik. …  

Mikor aztán decemberben az én előzetes hozzájárulásom nélkül új zsidótörvény terjesztett elő, 

(Imrédy), amely nemcsak a numerus clausust szállította le 20 %-ról 6 %-ra, hanem már a faji elvet is 

alapul vette, tekintettel az erős ellenzékre, én már csak a megfelelő alkalmat vártam, hogy Imrédyt fel-

váltsam.  

Ez nemsokára be is következett. 1939 februárjában Bethlentől arról értesültem, hogy az egyik bu-

dapesti napilap Imrédy egyik dédapjának zsidó származását igazoló okiratok közzétételére készült. Bot-

rány elkerülését óhajtva, Imrédyt magamhoz kérettem. Elébe tártam a csehszlovák területről származó 

okmányt, és megkérdeztem tőle: „Hiteles ez?” Imrédy úgy megdöbbent, hogy rosszul lett, és felmentését 

kérte. Sokkal valószínűbb, hogy ő maga is bizonytalan volt az ősei tekintetében. E könyv első kiadása 

óta több dokumentum került kezembe, melyek kétségessé teszik dédnagyapja zsidó származását is. Bár-

milyen szemszögből nézzük: Imrédy miniszterelnökké való kinevezése és későbbi felmentése tehát nem 

őseire való tekintettel történt. Lemondását – ismétlem – nem őseinek feltételezett zsidó származása, ha-

nem a túlzott zsidóellenesség miatt fogadtam el.« 
51  

 

***  

Magyar Történeti Alkotmány jogfolytonossága  

 

Horthy Miklós kormányzó egy audiencián, jelentőségteljes szavait temperamentumos gesztusaival 

hangsúlyozva azt mondta nekem: „Magyarországon most is a korona uralkodik. Biztonságban őrizzük a 

páncélteremben. Ugyan pillanatnyilag senkinek a fejét nem díszíti, de ez a kérdés is meg fog oldódni. 

Mindenesetre én csak a korona első és felelős őrzője vagyok!” 52  

 

***  

 

Visszatekintve az országgyűlés felsőházának történetére, az „országgyűlés tagjai”, a XV. századig 

együttesen, egy táblán folytatták tanácskozásukat és hozták meg határozataikat. Az országgyűlés két táb-

lára osztása 1608-ban történt, aminek megszűnése sem 1918 - 1919-ben, sem 1920-ban nem történt meg.  

A magyar királyi igazságügyi minisztérium előkészítette: Az országgyűlés felsőházáról szóló tör-

vényjavaslat”-ot, és a m. kir. miniszterelnök, Gróf Bethlen István és Dr. Pesthy Pál m. kir. 

                                                           
51 Horthy Miklós: Emlékirataim: 228 – 231. o. 
52 Edgar v. Schmidt - Pauli: Horthy Miklós 24. o.   
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igazságügyminiszter 1925. március 6-án előzetes tárgyalás és jelentéstétel céljából megküldte a nemzet-

gyűlés közjogi és igazságügyi bizottságának. A törvényjavaslat bevezető részében olvassuk:  

 

A nemzetgyűlés legfőbb feladatának tekinti, hogy az országgyűlés működésének a forradalmak és 

a háború következményei által megszakított folytonosságát az ősi alkotmányosság szellemében helyre-

állítsa. Ezért felújítva az országgyűlés ősi két táblás rendszerét, az 1920. I. t.-c. 2 §-ában megállapított 

hatalmánál fogva a következőket rendeli:  

Az első fejezetben a felsőház szervezetét, és tagjainak választási rendjét, közöttük a szervezetek és 

az intézmények felsőházi tagjainak választási rendjét, a kinevezéseken alapuló eljárást a felsőházi tagság 

elnyeréséhez, a megszűnéssel összefüggő kérdéseket tárgyalja. A második fejezet a felsőház jogkörével 

és bel-szervezetével foglalkozik. Az egyéb rendelkezések a harmadik fejezetbe kerültek. 53 Részletek az 

előterjesztés indoklásáról. 

 

„A nemzetgyűlés intézménye, amint erre már az 1920: I.tc. indoklása is világosan reá utal, nem 

jelentette elvi feladását a törvényhozásunk történelmileg kifejlődött rendszerének s az országgyűlés két 

kamarás szervezetének. Sőt ellenkezőleg a nemzetgyűlésnek abból az átmeneti jellegű feladatából és 

céljából, hogy a forradalmak és a háború következményi által megzavart alkotmányos életünknek a kény-

szerítő szükség folytán beállott változások figyelembevételével a jogfolytonosság elvének megfelelően 

ősi alkotmányunk kipróbált, szilárd alapjaihoz visszavezesse, egyenesen az következik, hogy nemzeti 

életünk legfontosabb megnyilvánulásának, a törvényhozásnak ezeréves fejlődés alapján kialakult rend-

szerét is épségben kell tartanunk. Azon csupán az ország területének megcsonkítása s a közfelfogás és a 

viszonyok átalakulása miatt elkerülhetetlenül szükségessé vált azokat a változásokat kell megtennünk, 

amelyek a törvényhozás régi szerveinek életre keltéséhez s működésének hatályosságához kívánatosak.”  

 

„Ha a törvényhozás egyetlen szervre van korlátozva, sokkal kevésbé van biztosítva a törvényhozási 

munka alapossága és jósága, mintha minden törvényjavaslatot két törvényhozói testület vizsgál ki. … 

mindegyik más és más szempontokat képes bevinni a törvényhozásba. … A közvetlen választásokon 

alapuló első kamarába, … politikai pártok számarányuk szerint jutnak képviselethez. … A szakszerűség 

és az egyes társadalmi osztályok érdekei igénylik, hogy a törvényhozási munkában: „a kormány javasla-

tával szemben a népképviseleti kamara szakszerű ellenőrzést gyakoroljon. Fokozott mértékben szükség 

van olyan második kamarára, amelynek tagjai pártszempontoktól és a kormánytól függetlenek, szakszerű 

bírálatot gyakoroljanak.”  

„Amint az 1884. évi javaslat indoklása mond, az ma is változatlanul igaz: » Állam és egyház nin-

csenek nálunk úgy elkülönítve, mint némely más államokban. Nálunk ezek kölcsönös egymásra hatása 

az élet majdnem összes mozzanataiban nyilvánul és meggyőződésem, szerint ezen, kölcsönös egymásra 

hatás, kellő korlátok között, nemcsak nem káros, de mindenkinek csak előnyére válik. És talán nem csa-

lódom, ha azt mondom, hogy ez az egyik fő oka annak, hogy az állam és egyház, mint idegenek, vagy 

éppen mint ellenségek sohasem  állottak és ma sem állanak szemben egymással. Kétségtelen jó hatással 

kell, hogy ez legyen a különböző felekezetek közötti viszonyra is, mert azok, kik a közös haza szolgála-

tában érintkeznek, megtanulják egymást becsülni, méltányolni s nem állhatnak egymással oly élesen 

szemben a tisztán egyházi téren sem, mint tennék, ha csak ezen találkoznának egymással. « 54  

 

„A keresztény egyházak a magyar állam újjáépítésének munkájában legutóbb is egyesült erővel 

működtek közre és a magyar állam viszonya hozzájuk a forradalmak vallásellenes törekvései után talán 

bensőségesebbé alakult, mint amilyen az a forradalmakat megelőző korszakban bármikor volt. Ezt az 

állam szempontjából is nagy erkölcsi értéket képviselő kapcsolatot a magyar társadalom túlnyomó több-

sége semmi esetre sem akarhatja erőszakosan megszakítani, sőt bizonyára ápolni, fejleszteni kívánja.”  

 

”A 473.310 főnyi zsidóságnak még ma sincs egységes országos szervezete, nincsenek olyan előjá-

róik, akik a zsidóság egyetemét hivatottak lennének képviselni. Ma is különféle rítusú (ortodox, neológ, 

stb.), egymással össze nem függő hitközségekben élnek. Ilyen körülmények közt nem marad más mód, 

minthogy az izraeliták az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezután is az államfő által a felsőházba 

történő kinevezéseknél vétessenek figyelembe ép úgy, mint ahogy az az országos örvényes szervezet 

hiányában bizonyos fontos élethivatások űzőire (orvosok, ipai munkásság stb.) is történni fog. (23. §.)”  

                                                           
53 1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XIII. kötet * 661- 781. sz. (/ Irományszámok / 1922- 751. Törvényjavaslat 

az országgyűlés felsőházáról 751. 404. o.   
54 (Képviselőházi irományok, I. 135.)  
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Felsőházi ülésterem 55 

 

Végezetül: A törvényjavaslat a felsőházi tagok megválasztását három csoportra bízza. 1. az örökös 

főrendiházi tagság jogával felruházott főrendi családok tagjaira; 2. a vármegyei és városi törvényhatósá-

gokra és 3. a mezőgazdaságnak, az iparnak, a kereskedelemnek, a tudománynak, a művészetnek a köz-

művelődésnek és általában a különböző élethivatásoknak a törvényjavaslatban megjelölt szervezeteire és 

intézményeire.  

 

A jelen javaslat az országgyűlés felsőházát ki akarja mozdítani abból passzív és negatív szerepkör-

ből, amely már hosszú ideje jellemző ismérve. Ha az új felsőház a magyar társadalom összes számottevő 

osztályát és rétegét, a tudomány, irodalom és művészet legkiválóbb képviselőit fogja alkotó munkára 

összefogni, akkor jelentősége oly mértékben fog emelkedni, hogy az eddigi színtelen szerep többé nem 

lesz fenntartható. Kifejezetten biztosítani kell tehát a kezdeményezés jogát a felsőháznak, hogy értéke-

síthesse azt a gyakorlati és elméleti tudást, amely talán minden államok felsőházánál nagyobb mértékben 

lesz sajátja. 

Törvényeink eddig nyilván azért nem követték a külföldi példákat, mert az országgyűlés kebelében 

általában nem jelentkeztek alkotmányellenes törekvések. Az újabb időben világszerte jelentkező állam-

ellenes irányzatok szükségessé teszik, hogy törvényink ez a hiánya a jelen javaslat keretében 

orvosoltassék.  

Az esküvel a felsőházi tag azt fejezi ki, hogy a magyar nemzeti eszme alapján áll, a törvények 

rendelkezéseit érvényeseknek és kötelezőknek elismeri és e rendelkezések megváltoztatására csakis a 

törvényes úton törekszik.” 56  

 

Turi Béla: Mármost azt kérdezem ezek után, miért is fogadjuk el azt, hogy legyen ilyen felsőház? 

                                                           
55 parlament.hu/web/országház/foto-esvideo-galeria# 
56 1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XIII. kötet * 661- 781. sz. / Irományszámok / 1922- 751. Törvényjavaslat 

az országgyűlés felsőházáról. 405. o.  
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Rassay Károly: Ezt nem tudja senki! Ezt csak a miniszterelnök úr tudja! ‒  

Gróf Bethlen István miniszterelnök: Én tudom! ‒ (Derültség) Én megmondom a magam szerény 

véleményét. Elég itt azt mondanom, hogy amikor nagy harcok között megcsináltuk az 1920. éve I. 

tcikket, senki sem gondolta, hogy két évnél tovább tarthat ez az állapot. Lehetett ez politikai rövidlátás, 

a helyzet fel nem ismerése, ‒ hiszen a háború alatt sokkal nagyobb emberek is estek ilyen tévedésbe, ‒ 

de tény az is, hogy amikor a kormányzói hatalmat megalkottuk, nem is vetettünk rá, hogy nincs határ-

időhöz kötve.  

Mindenki azt hitte, hogy a nemzetgyűlés, ez a provizórikus alkotmányozó nemzetgyűlés, két év 

alatt elvégezhet annyit, hogy a jogfolytonosságot helyre tudja állítani. De nem így történt, a történelem 

úgy alakult, hogy ez a helyzet húzódik immár hét esztendő óta és ma sem látom még az időt, hogy ez az 

ideiglenesség mikor fog véget érni. Ha tehát ilyen a helyzet, akkor nagyon meggondolom, hogy mellőz-

zem-e  ha erre nincsen szükség ‒ a tradicionális elemet a magyar törvényhozásban. Elsősorban hiányoz-

nak, a törvényhozásból ‒ nem mondom, hogy a felsőház, mint fogalom hiányzik, mert majd rá fogok 

térni arra, hogy a tévedések egyik kardinális okát abban látom, hogy folyton szétválasztják az alkotmány-

ban a felsőházat a képviselőháztól, mint alkotmányjogi faktort, holott a kettő egy, csak kétágú, de most 

nem erről van szó ‒ mondom ‒ most már hét esztendő óta hiányoznak a törvényhozásból a történelmi 

osztályok.  

Nem szégyenlem ezt kimondani, hiszen az egyháznak és a történelmi osztályoknak érdemeik van-

nak, és ha azok a törvényhozásból kimaradnak, evvel a nemzetnek történelmi patinája kezd elkopni, ami 

pedig a csonka országban is szükséges addig is, míg helyre tudják állítani a jogfolytonosságot. Azután 

azt is gondolom, hogy a nemzetgyűlés olyan fogalom, hogy mindig valami konszolidálatlanság és forra-

dalmiság látszata lebeg felette. Miért kell nekünk ezen a téren várnunk addig is, amíg eljutunk a jogfoly-

tonosságig? Mi szükség arra, hogy a konszolidáció azt a képet nyújtsa vagy azt a látszatot keltse, hogy 

még mindig nemzetgyűlésre van szükségünk, amelyet sokan alkotmányozó nemzetgyűlésnek tartanak?  

Nagyon jól tudom, hogy fékre nincsen szükség ezzel a nemzetgyűléssel szemben. Nem vakmerő 

és nem is radikális ez a nemzetgyűlés és én nem is szeretném, ha az lenne, mert, sajnos, a demokráciára 

vonatkozólag a múltakból visszafelé vontam le bizonyos konzekvenciákat, amikor láttam romboló hatá-

sát. De amit végeztünk a demokrácia terén, azt is rosszul tettük. A földreform demokratikus gondolat 

volt, annyi azonban nyilvánvaló, hogy azon változtatni kellene, és hogy épen az volt benne a hiba, amit 

a demokrácia jegye alatt, nem pedig a konzervativizmus jegye alatt csináltunk. 57  

 

Rassai Károly: … Magyarország hivatalos képviseletéinek gyengesége az a nagy tanulság, amely 

felénk int az 1918. évi eseményekből. Egy idegen, a nemzet érdekeivel össze nem forrott dinasztia, egy 

parlament, amely a legszűkebb választójog alapján ült össze, és amely mandátumát tíz évre meghosszab-

bította. Egy főrendiház, amelyre már másfél évtizeddel ezelőtt saját termében kimondják a halálos ítéle-

tet. Ezek voltak Magyarországnak hivatalos képviseletei akkor, amikor a legnagyobb harmóniára, a leg-

nagyobb összefogásra lett volna szükség. 

De ha ezt világosan tudjuk, akkor fel kell tennünk a kérdést, jogunk van-e tovább haladni azon az 

ösvényen, amely Magyarországot egyszer már a halálos katasztrófa szakadékához vezette? Mert a mai 

viszonyok sok tekintetben hasonló vonatkozásokat mutatnak. Az államfő jogi kapcsolata a nemzet egye-

temével megszakadt. Egy nemzetgyűlés választotta meg őt, amely nemzetgyűlés ma már a történelem 

panteonjában porlad és megállapíthatjuk, hogy még hivatalos helyről is sokkal több követ, mint babért 

dobnak emlékére. Azóta az opportunitás, a megalkuvás nem hozott olyan helyzetet, hogy a nemzet aka-

ratát az államfő személyi kérdésében nyilváníthatta volna.  

Itt van maga a nemzetgyűlés intézménye, egy szűk, de talán nem is annyira szűk, mint inkább nyílt 

szavazási rendszer alapján megválasztott nemzetgyűlés, amelynek választójoga, választási technikája ga-

rancia lehet arra, hogy kormány korrigálja a nemzeti akaratot, és semmiképpen nem biztosítéka annak, 

hogy a valódi nemzeti akarat érvényesül. S ennek betetőzéséül, íme, itt van most ez a főrendiházi javaslat, 

olyan elveken felépítve, olyan elgondolásban megkonstruálva, amely ezt a testületet, mint idegen anya-

got fogja a nemzet életébe, szervezetébe beilleszteni. Amelynek semmi kapcsolata nem lesz a nemzet 

egyetemével, hanem idegen test lesz, amelynek tehát épen ezért súlya és értéke a nemzeti akarat kifeje-

zése szempontjából nem lehet. … 

És akkor itt fog állani ez a nemzet jelenlegi helyzetében, amire az előbb mutattam rá, hogy hivatalos 

képviselet nincs összeköttetésben a nemzet egészével; nem lesz harmónia az államfő és a nemzet, a tör-

vényhozás és a nemzet között. … Ennek világos meglátása önmagában véve is elégséges én előttem arra, 

hogy ezt a törvényjavaslatot, mint ennek az irányzatnak hű kifejezőjét, az általános tárgyalás alapjául se 

fogadjam el. (Élén helyeslés és taps a bal- és szélsőbaloldalon. A szónokot számosan üdvözlik.) 58 
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Gróf Bethlen István miniszterelnök: ... Ha valaki a maga részéről indokolni akarja, hogy ez a ja-

vaslat jó és felhívja a nemzetgyűlés tagjait, hogy ezt a javaslatot megszavazza, akkor nézetem szerint 

három kérdésre kell kielégítő választ adnia. Az egyik kérdés az, hogy van-e a nemzetgyűlésnek joga arra, 

hogy a felsőház reformjával foglalkozzék. A másik az, hogyha van joga, van-e szükség arra, hogy a 

felsőház reformját megcsináljuk; a harmadik kérdés pedig az, hogyha van jogunk és szükség is van reá, 

ebben az esetben a tervbe vett szervezés helyes elveken épül-e fel, hogy a felsőháznak az általunk javas-

latba hozott szervezete jó-e, kívánatos-e, alkotmányjogi szempontból helyes-e? 59  

 

Uralkodó szellem a Nemzetgyűlésben ‒ 1926  

 

Propper Sándor: Ha pedig jogfolytonosságról, mint jogi alapról beszélünk, akkor most már beszél-

nünk kell a köztársaság jogfolytonosságáról is, mert ez közelebb áll a történelemhez, közelebb áll a szük-

ségletekhez, közelebb áll a néphez és ebben a tekintetben a népet meg is kérdezték. 

Önök erre azt mondhatják, hogy az októberi forradalom ‒ ez a rendesen gyakorolt szólásmód:  a 

patkányok forradalma volt s ez az országra nézve nem lehet kötelező. Én a patkányok nagy seregéből 

összeállítottam egy egészen szerény kis listát, csak ízelítőül, hogy a patkányok forradalmában milyen 

fajta és milyen színű patkányok vettek részt. Csatlakoztak és esküt tettek a magyar nemzeti tanácsnak a 

köztársaság kikiáltása előtt többek között:  

» A Magyar Kereskedelmi Csarnok; A Budapesti Újságírók Egyesülete; az Országos Kereskedő és 

Iparos szövetség; a Magyarországi Református Egyház; Diáktanács; Postatanács; az Omge tisztikara; a 

képviselőház tisztikara Szász Károly vezetése alatt; a Katonatisztek Országos Szövetsége. Habsburg Jó-

zsef és családja; Igazságügyi közalkalmazottak; Keresztény Szocialisták Országos Egyesülete; a Közal-

kalmazottak Tanácsa. Prohászka Ottokár püspök külön szózattal fordult egyházmegyéjéhez a köztársa-

ság érdekében; Fischer Colbrie kassai megyéspüspök; Zichy Gyula pécsi megyéspüspök, Takács Meny-

hért jászóvári premontrei prépost; Raffay Sándor ev. Lelkész körlevelet intézett egyházmegyéjéhez; az 

Irgalmas rend Turóczy Kornél rendfőnökkel az élen; a Vármegyei Országos Közigazgatási Egyesület, 

minden meg nem szállott megye alispánja nevében; és városok Budapesttel az élen. « 

 

Ezek a tisztelt patkányok siettek letenni az esküt a Nemzeti Tanács kezébe és a Nemzeti Tanács 

előtt megjelent testületek és osztályok között hiába keressük a munkásosztályt, a szociáldemokrata pártot 

vagy a munkásegyesületeket. … A magyar alkotmány mindhárom tagozata  a király, az országgyűlés 

főrendiháza és az országgyűlés képviselőháza ‒ önszántából, a Nemzeti Tanács megkeresése nélkül sza-

kította meg a jogfolytonosságot és ismerte el a köztársaság jogosultságát. 60  

 

***  

» Magyarország Nemzetgyűlésének kormányzói üdvözletemet! A magyar királyi minisztérium elő-

terjesztésére az 1920: XVII. tcikk 1. §-ban gyökerező jogomnál fogva az 1922. évi június 16. napjára 

Budapestre egybehívott nemzetgyűlést ezennel feloszlatom és berekesztettnek nyilvánítom. Minthogy 

pedig a nemzetgyűlés az ősi alkotmányosság szellemében a felsőházról szóló 1926. évi XXII. tcikkel az 

országgyűlés ősi kéttáblás rendszerét felújította és az országgyűlés képviselőháza mellé felsőhátat szer-

vezett, az idézett törvénycikkek rendelkezési alapján és az 1826. évi XXII. tcikk 44. §-ában foglalt ren-

delkezéshez képest ugyancsak a magyar királyi minisztérium előterjesztésére az országgyűlés mindkét 

házának tagjait az 1927. évi január 25. napjára Budapest székesfővárosba egybehívom. (Hosszantartó 

lelkes éljenzés és taps a jobboldalon. ‒ A nemzetgyűlés tagjai a jobboldalon és a középen felállnak.  

Felkiáltások a szélsőbaloldalon: Éljen az általános választójog!  Popper Sándor: Le a diktatúrával!) 

 

Elnök: Csendet kérek képviselő urak! (Popper Sándor: Éljen az általános, titkos egyenlő válasz-

tójog! Esztergályos János: Éljen az általános titkos választójog! Le a diktatúrával!)  

 

»Most, hogy a nemzetgyűlés működése végleges befejezést nyer, őszinte köszönettel és hálával emléke-

zem meg az ország érdekében kifejtett hazafias és eredményes munkásságáról. 

Kelt Budapesten, 1926. évi november hó 16. napján. Gróf Bethlen István s. k.  Horthy s. k. «    

 

(Élénk éljenzés és taps a jobboldalon és a középen.  Nagy zaj a szélsőbaloldalon ‒ Propper Sán-

dor: Éljen az általános titkos választójog! Saly Endre: Le a diktatúrával! ‒ Malasits Géza: Le a Bethlen-

diktatúrával!)  
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Zsitvay Tibor elnök: És ma, midőn a régi országgyűlés alkotmányellenes elnémításának épen 

nyolcadik évfordulóján, a nemzetgyűlés alkotmányosan feloszlik, hogy a nemzet ítélete alá bocsátván 

működését, helyet adjon az újból életre hívott törvényes országgyűlésnek, e Ház valamennyi tagja egye-

sül abban a hő óhajtásban, vajha az ősi intézménnyel együtt feltámadna a nemzetalkotó erők termékeny 

szent harmóniája is! Adja a magyarok Istene, hogy így legyen. Kérem a t. nemzetgyűlést, van-e valakinek 

észrevétele a most felolvasott jegyzőkönyv ellen? Ha észrevétel nincs, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek 

jelentem ki és ‒ azzal a kívánsággal, hogy a Mindenható áldása kísérje hazánk jövő fejlődését és a Kor-

mányzó Úr további működését  a nemzetgyűlés utolsó, záró ülését berekesztem. 61 

 

Egymondatos megjegyzés: mindig voltak, vannak, sajnos lesznek ellenségeink.  

 

*** 

 

Törvényjavaslat Kossuth Lajos örök érdemeinek és emlékének törvénybeiktatásáról  

 

Amikor az ország a magyar törvényhozás háza előtt köz lelkesedéssel márványban örökíti meg 

Kossuth Lajos történelmi alakját, ugyanakkor a magyar országgyűlés is le akarja róni régóta tartozó há-

láját az alkotmányos szabadság, a jogegyenlőség és a magyar igazság lánglelkű, törhetetlen hitű apostola 

iránt. A törvényhozás ezért Kossuth Lajosnak a magyar nemzet újjászületése egysége, függetlensége, 

alkotmányos fejlődése, szabadsága és nemzeti jövőjének a nemzet erejéből biztosítása körül szerzett el-

évülhetetlen érdemeit, valamint a nemzet lelkében kitörölhetetlenül élő és soha el nem múlható emléke-

zetét törvénybe iktatja. 62 

Kelt Budapesten, 1927. október 24. napján. Gróf Bethlen István s. k. m. kir. miniszterelnök. 

 

Törvényjavaslat március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról  

 

A magyar nemzet balsorsában, súlyos megpróbáltatásai közepette hálás kegyelettel emlékezik meg 

az 1848. esztendő március tizenötödikéről. Izzó hazaszeretetükben e napon tettek hitvallást a nemzet 

dicső fiai az alkotmányos szabadság és jogegyenlőség fennkölt eszméi mellett és szent lelkesedésükkel 

áthatva az egész nemzetet, az ezeréves hazának az új idők szellemében való fejlődéséhez irányt jelöltek.  

E nap szellemében valósultak meg azok a korszakot jelentő törvényhozási alkotások, amelyek az 

alkotmányos jogokat a nemzet minden osztályára kiterjesztették.  

Abból a célból, hogy a nemzet e nap dicső hagyományaiból merítsen hitet, erőt és reményt egy 

jobb kor bekövetkezéséhez:  

A törvényhozás — a nemzet kezdettől fogva önként megnyilvánult közérzületét követve —  

1. §. március hó tizenötödik napját nemzeti ünneppé nyilvánítja.  

2. §. Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és életbelépésével az 1898 : V. t.-c.-nek április hó 

11-ikét nemzeti ünneppé nyilvánító rendelkezése hatályát veszti.  

E törvényt a minisztérium hajtja végre. 63 

 

  *** 

 

Az országgyűlés képviselőházának 1. ülése 1931. július 20-án  

 

Gróf Apponyi Albert korelnök: A bejelentés és a miniszterelnök úr átiratában foglaltak tudomásul 

vétetnek! Felkérem a t. képviselő urakat, hogy tekintettel a holnap 12 órára kitűzött ünnepélyes megnyi-

tásra, szíveskednek kellő időben gyülekezni. Ezzel kapcsolatban azonban tartozom önmagamnak azzal a 

kijelentéssel, hogy amikor először foglaltam el a korelnöki széket, a második nemzetgyűlésben az 1920. 

I. tc. helyes interpretációja szempontjából kifogást emeltem a nemzetgyűlés, illetve az országgyűlés meg-

nyitásának e módja ellen. Azóta két nemzetgyűlésen és egy országgyűlés ahhoz következetesen és 

egyértelműleg hozzájárulván, olyan precedenst alkalmazott, amely előtt meg kell hajolnom. (Élénk he-

lyeslés és éljenzés a jobboldalon és a középen) 64 
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***  

Trianon - gazdaság - választójog  

 

A trianoni szerződés végrehajtása miatt, 1931. év decemberében a magyar gazdaság válságos helyzetéből 

történő kilábalásról is elmélkednek a képviselők. Az ellenzék részéről Mojzes János felszólalását válasz-

tottam elmélkedésre.  

Mojzes János: Interpellációmat a trianoni úgynevezett békeszerződés revíziója érdekében teendő 

belpolitikai intézkedések tárgyában tulajdonképpen a miniszterelnök úrhoz intéztem.  

Amikor a Népszövetség pénzügyi bizottságának jelentése felett nem régen lezajlott vitában, mi 

innen az ellenzéki oldalról a bajokat szóvá tettük, úgy a t. többségi pártnak a vitában részt vett szónokai 

részéről, mint a miniszterelnök úrtól ezeknek a bajoknak, ezeknek a panaszoknak orvoslási módjára vo-

natkozólag rendszerint azt a választ kaptuk, hogy ezeknek a bajoknak oka és eredete a szerencsétlen és 

esztelen trianoni békeszerződés. Minden panaszunkra azt a választ kaptuk, hogy ők ezeken a bajokon 

segíteni nem tudnak, mert ezek a bajok vagy a világgazdasági válságban, vagy a trianoni szerződésben 

gyökereznek. Ezek a bajok tehát orvosolva csak akkor lesznek, ha ezek az egész világon megszűnnek, 

ha megszűnnek ezek a bajok világjelenség lenni, vagy pedig akkor, ha a trianoni békeszerződés igazság-

talanságai orvosoltatnak. …  

 

Úgy a kormányelnök úrnak, mint a többségi pártnak ezeket a megállapításait mi magunk is, úgy 

hiszem, kivétel nélkül aláírjuk. Elismerjük mi is azt, hogy szó sem lehet arról, hogy külkereskedelmi 

mérlegünk egyensúlya helyreálljon addig, amíg az ipari termeléshez szükséges nyersanyagaink túlnyomó 

részét külföldről vagyunk kénytelenek behozni. Olyan területekről, amelyek a történelmi Magyarország 

alkotó részeit képezték, olyan területekről, amelyek ennek a megmaradt csonka országnak szerves alko-

tórészei voltak, amelyek ezzel a csonka országgal egy egységes gazdasági organizmust képeztek, és 

amely területeket tőlünk a gazdasági élet törvényeinek megcsúfolásával és a népek önrendelkezési jogá-

nak kisemmizésével erőszakosan és esztelenül elszakítottak.  

 

Valamennyien elismerjük azt, hogy szó sem lehet addig a költségvetésnek olyan gyökeres leszál-

lításáról, szó sem lehet arról, hogy ezt a költségvetést arra az összegre szállítsuk le, amely valóban arány-

ban áll az ország teherbíró képességével, amíg a területének 28 százalékára zsugorodott csonka ország-

nak olyan adminisztrációt kell eltartania, amely az egész Nagy Magyarország területéhez volt méretezve. 

Mindezeket mi teljesen aláírjuk és ezekben teljesen egy nézőponton vagyunk a t. többségi párttal és a t. 

kormánnyal.  

Ma már, amikor nemcsak nálunk vannak ilyen viszonyok, amelyeket ezek az erőszakos és esztelen 

békeszerződések előidéztek, hanem egész Közép-Európában, ahol az évszázadok óta kialakult gazdasági 

egységeket erőszakkal és esztelenül összekaszabolták, felvetődött az a kérdés, hogy vajon ezeket a bajo-

kat hogyan lehet kiküszöbölni, és hogy lehet-e itt alapos gyógyulásra módot találni. Kétféle terv vetődött 

itt fel. Felvetődött itt a vámuniónak terve, és a békeszerződések revíziójának terve is. …  

 

Elképzelhető-e az, hogy államok együtt tudjanak működni gazdaságilag egy olyan államszövetség-

ben vagy vámunióban, mint amilyen az úgynevezett dunai konföderáció terve, ahol négy olyan állam 

lenne kénytelen együttműködni, amelyek közül három állam a negyediknek megsemmisítésére törekszik. 

 

Nagy igazság van abban a mondásban, hogy gyűlöljük azt, akit megsértettünk, akit megbántottunk. 

Ez a gyűlölség addig nem lesz kiirtható, amíg a békeszerződések igazságtalanságait ki nem küszöbölik. 

Nem mi gyűlölködnénk ezekre a szomszédjainkra, de ők gyűlölködnének és ők igyekeznének bennünket 

tönkretenni, mert félnek a reváns eszméjétől, mert érzik azt, hogy velünk szemben igazságtalanságot 

követtek el, amely igazságtalanság reparálás nélkül tartósan nem maradhat. A békeszerződések revízió-

jára kell törekednünk. … Ha a kormány programja a revízió tekintetében azonos az eltávozott kormány 

programjával, bátran mondhatjuk innen is, hogy emiatt a kormánynak nincs oka szégyenkeznie. A volt 

miniszterelnök úr ugyan itt a képviselőházban nem nyilatkozott a revízió kérdésében, mivel talán külpo-

litikai szempontból kényes lett volna ezt a kérdést itt a parlamentben feszegetni, de nyilatkozott erről a 

világ parlamentjében.  

A miniszterelnök úrnak ez a nyilatkozata, amelyet most, a folyó év május havában tett egy amerikai 

újságíró, Sylvester Viereck előtt, és amely megjelent az összes nagy világlapokban és a nagyobb hazai 

lapokban is, megjelöli azokat az utakat, amely utakon a miniszterelnök úr elérhetőnek és lehetségesnek 

tartja ezt a revíziót. Ez a nyilatkozat párbeszéd alakjában jelent meg a lapokban; az a része pedig, amely 

a revízióra vonatkozik, szól a következőképpen:  
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Ez a Viereck nevű újságíró felteszi a kérdést: «Belenyugodtak mostani határaikba?» — Bethlen 

miniszterelnök válaszol (olvassa): «Nem! Hogy nem akarunk háborút, nem jelenti azt, hogy nem aka-

runk igazságot. Lobogónk még mindig félárbocon van azokért a területekért, amelyeket Wilson elnök 14 

pontja ellenére elszakítottak tőlünk.  

Sohasem nyugodhatunk bele jelenlegi határainkba. Ameddig ezek a határok léteznek, ketrecbe 

vagyunk zárva és a világháború győztesei a börtönőreink. Németország megengedhette magának, hogy 

elfogadja a nyugati határkiigazítást, mert Németország területének 13 százalékát vesztette el, míg Ma-

gyarország régebbi területének 72 százalékát rabolták el. Ilyen óriási veszteséget nem viselhetünk el és 

nem adhatjuk fel jogos igényeinket.» — (Jánossy Gábor: Irtóztató gonosztett volt ez!)  

« A trianoni szerződés keresztre feszítette Magyarországot. Senki sem várhatja tőlünk, hogy 

jóváhagyjuk keresztre feszítésünket. Ellenkezőleg, minden törvényes diplomáciai eszközt fel fogunk 

használni, hogy népünk vérző testét levétessük a keresztről, ameddig még élet van benne.» —  

Az újságíró ismét felteszi a kérdést: «Milyen eszközöket javasol a békeszerződés revíziójára?» — 

A volt miniszterelnök úr ezt válaszolja (olvassa): «Javaslom az elcsatolt területek visszaadását és a nép-

szavazást. Bizonyos területek, amelyek elvitathatatlanul magyarok, minden további nélkül adassanak 

vissza; másutt, ahol a helyzet komplikáltabb, a népszavazás a legegyszerűbb kiút a nehézségekből. Min-

den nemzetnek joga van élni, és mi nem tudunk élni, ha legfontosabb szerveinket elválasztják testünk-

től.»  

 

Mélyen t. Képviselőház! Abban valamennyien egyetértünk, hogy a revízióra szükség van, hogy a 

revízió elkerülhetetlen, hogy a revíziónak előbb-utóbb meg kell valósulnia. A volt miniszterelnök úr 

megjelölte azt az utat is, amelyen ezt meg lehet valósítani. A volt miniszterelnök úr erre nézve a népsza-

vazást jelölte meg a revízió útjának. Én most felteszem a kérdést, mélyen t. Képviselőház: milyen úton 

gondolja elérhetőnek a kormány ezt a népszavazást, amikor nekünk tulajdonképpen itt négy állammal 

szemben vannak vitás területeink? Vajon a karakter-nemesítő nyílt szavazás útján vagy pedig titkos sza-

vazás útján? Ha megkérdezik erre nézve ezeket a szomszéd államokat, amelyektől mi területeket akarunk 

elvitatni, ezek valószínűleg a karakternemesítő nyílt szavazás mellett foglalnak állást.  

 

Ma azt látjuk, hogy Ausztriában, Csehszlovákiában, Romániában titkos választás van. Magyaror-

szágon és Jugoszláviában — Jugoszláviában csak legújabban — nyílt szavazás. Ha ez a népszavazás 

valóban a karakternemesítő nyílt szavazás útján fog megtörténni, el lehet-e azt képzelni, hogy még azon 

a területen is, ahol a magyar nemzetiség, a magyar faj van többségben, akad magyar ember, aki magára 

meri vállalni azt a kockázatot, hogy — nyílt szavazás mellett — ne annak az államnak a javára adja le 

szavazatát, amelynek ő állampolgára és amely állam az ő ellenkező szavazatát. Magyarország javára 

szóló szavazatát hazaárulásnak fogja minősíteni és a legsúlyosabban fogja megtorolni. Amikor tudjuk, 

hogy még olyan esetben is, amikor nem ilyen fontos kérdésekről van szó, amikor nem arról van szó, hogy 

egy területet idegen államhoz csatolnak-e vagy nem, amikor tisztán belpolitikai kérdésekről van szó, 

akkor sem igen meri igen sok állampolgár magára venni a nyílt szavazással járó kockázatot, mivel tudja, 

hogy a mai politikai rendszer mellett — a legtöbb esetben — milyen üldöztetésnek és milyen bosszúál-

lásnak van kitéve.  

Képzeljük el, mélyen t. Képviselőház, mi történnék abban az esetben, ha ez a szavazás nem sike-

rülne, mi történnék azokkal a nem magyar állampolgárokkal, akik Magyarország mellett szavaztak? Már 

pedig előre nem lehet tudni, hogy a szavazás milyen eredménnyel fog végződni. … Ha pedig a kormány 

e tekintetben nem tartja célravezetőnek ezt a karakternemesítő nyílt szavazásos rendszert, fel kell tennem 

a kérdést, vajon milyen erkölcsi alapon követelhetné ez a magyar nemzet azt, hogy ezeken a vitás terü-

leteken titkosan történjék meg a népszavazás. Milyen erkölcsi alapon követelhetnők mi azt, hogy az az 

idegen állam, az a balkáni állam több jogot adjon azoknak a saját nem megbízható és idegen fajú állam-

polgárainak, amikor mi, a magyar állam, a mi magyar állampolgárainknak, fajtestvéreinknek nem akar-

juk ezt a jogot megadni.  

Milyen erkölcsi alapon követelhetünk mi több jogot egy idegen állam állampolgárai részére, mint 

amennyit mi vagyunk hajlandók megadni saját állampolgárainknak? El tudja-e vajon képzelni a kor-

mány, hogyha nyílt szavazás mellett folyna le a népszavazás, akkor még tiszta magyar területekből is, 

vagy olyan területekből, ahol a magyar faj, a magyar nemzetiség él többségben, népszavazás útján — 

nyílt szavazás mellett — csak egy négyszögölet is ehhez az országhoz csatolhassanak vissza?  

Ha pedig ez a helyzet, akkor felteszem a kormányhoz a kérdést, vajon hajlandó-e alárendelni a 

párturalom érdekeit, a pártmonopólium érdekeit a magasabb nemzeti érdekeknek, és ezt a mai szégyen-

letes nyíltszavazásos választójogi rendszert, amely a nemzetet megalázza es nevetségessé teszi az egész 

művelt világ előtt, és amely a revízió sikerét is meghiúsíthatja, elejteni és haladéktalanul életbe léptetni 

az egész országra kiterjedőleg a titkos választójogot? Minthogy tudom, hogy ez sokkal kényesebb kérdés, 

semhogy a kormánytól erre választ kapnék, tehát a kormány hallgatását is kénytelen vagyok tudomásul 

venni.  
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Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök írásbeli válaszában írja: „A képviselő úr azt a kérdést intézi 

hozzám, hogy van-e tudomásom arról, hogy a trianoni békeszerződés revíziója és a trianoni békeszerző-

dés által kijelölt határoknak megváltozatása el sem képzelhető bizonyos belpolitikai intézkedések meg-

tétele nélkül és hogy hajlandó vagyok-e haladéktalanul intézkedni, hogy ezek a belpolitikai intézkedések 

a legrövidebb időn belül megétessenek? … Belpolitikai berendezkedésünknek, intézményinknek bár-

minő megváltoztatása csak a magyar nemzet belső életkörülményei által lehet indokolt, és ha erre vonat-

kozólag az előfeltételek beállanak, a kormány nem fog késlekedni abban a tekintetben, hogy ezeket a 

változtatásokat életre hívja. … Ma az a feladatunk, hogy a nemzetnek elszakadással fenyegető gazdasági 

életfonalát ennek a lehetőségétől megszabadítsuk és én, valamint a vezetésem alatt álló kormány tagjai, 

szünet nélkül azon fáradozunk, hogy ezeket a nehéz feladatot megoldjuk és a nemzet felett lebegő ve-

szedelmet elhárítsuk. …” 65  

 

*** 

 

Gömbös Gyula miniszterelnök: „Egy másik bántó, sértő és zavaró momentum a békeszerződések 

által diktált helyzet. Becsületesen és őszintén megvallom, ha azt hangoztatom, hogy mivel a békéket 

olyan atmoszférában diktálták, amely nem felel meg a mai lelki adottságoknak, helyes a békerevízió 

gondolatával való foglalkozás. …  

Nem lehet tárgyilagos kritika az, amely Bethlen István rendszerét sárba rántja. Bethlen Istvánról a 

magyar történetíró meg fogja állapítani, hogy többet tett az ország érdekében, mint amennyit alatta az 

ország veszített. Minél kisebb egy nemzet, annál inkább kell féltve őrizni azokat az értékekeit, amelyeket 

kitermel. Ne akarjunk a mások gyöngeségein nagyoknak látszani. Felfogásom az, hogy mindenki a maga 

helyén tegye meg a kötelességét és majd elszámol a Mindenható előtt.  

 

Egy beszédemben arra utaltam, hogy Magyarországnak kelet-európai politikát kell folytatnia. Az 

én megérzésem szerint predesztinálva vagyunk erre. A Duna-medencében Magyarország nélkül politikát 

sem gazdaságilag sem más szempontból csinálni nem lehet. Ezt fel kell ismernie magának a nemzetnek 

és remélem, hogy felismerik azok is, akik a dunai államok kérdésével foglakoznak. Felismerték ezt azok 

a hatalmak is, amelyek jelentős szerepet játszanak ma az európai politikában, sőt a világpolitikában is. 

…  

Ahhoz azonban, hogy a nemzet öntudatosan és eredményesen a maga útján járjon, az szükséges, 

hogy kiegyensúlyozott belpolitikai életet éljen. Ennek pillérei: az államfő, Magyarország első közjogi 

méltósága. Pillére az országgyűlés, mint a nemzeti közakarat képviselője és a nemzet törvényhozó testü-

lete. Pillére egy egészséges közvélemény, amely a lelkek kiegyensúlyozottságán épül fel, amelyből ki-

vétetik minden bántó momentum, és amelyben mindenkinek az a szubjektív és objektív érzése, hogy 

egyenrangú állampolgára ennek a nemzetnek. Pillére a jól és gyorsan működő erős központi akarat által 

irányított végrehajtó hatalom, mely teljesen pártatlanul érezteti erejét. Pillére a mélységes vallási élet és 

a nemzeti béke. Ez alatt azt értem, hogy csak azok a kérdések érdekelnek közvetlenül, amelyek a nemzet 

egészét érintik és erősítik. Azok az áramlatok, amelyek ezen a kereten kívül vannak, csak annyiban ér-

dekelnek, amennyiben ebből a szempontból veszélyt jelentenek.  

 

Pillére a mélységes vallási élet és felekezeti béke. … Szeretek nyíltan és világosan beszélni. A 

keresztény felekezetek közötti békét én, mint protestáns ember, mélységesen kívánom. De kívánom a 

zsidókkal szemben is. Elvárhatja tőlem a magyar zsidóság, hogy nyíltan és őszintén beszéljek vele erről 

a helyről. Adja ide a pénzét! … A zsidóságnak nyíltan és őszintén azt mondom: revideáltam állásponto-

mat. A zsidóságnak azt a részét, amely sorsközösséget ismer el a nemzettel, éppen úgy testvérnek kívá-

nom tekinteni, mint magyar testvéreimet. Én láttam a háborúban zsidó hősöket, ismerek olyanokat, akik-

nek arany vitézségi érmük van és tudom, hogy bátran és vitézen verekedtek. És ismerek vezető zsidó 

férfiakat, akik velem együtt imádkoznak a magyar sorsért és tudom, hogy a szidóságnak azt a részét, 

amely nem akar, vagy nem tud beleilleszkedni a nemzet társadalmi közösségébe, elsősorban ők fogják 

elítélni.  

A következő pillér, felfogásom szerint, kiegyensúlyozott, igazságos teherviselés mellett egy ki-

egyensúlyozott igazságos és a termelést előmozdító gazdasági élet. Akkor, amikor a nemzet nehéz hely-

zetben van, ne legyen e nehéz helyzetnek semmiféle vámszedője. A közösség és a nemzeti öncélúság 

gondolatvilágából következik, hogy az anyagi élet terén is minden a nemzet szemszögéből ítélendő meg 

s a kinövések radikálisan és gyorsan lenyirbálandók. … 66  

 

*** 

 

                                                           
65 1931- 1936 / Képviselőházi napló 1931. III. kötet * 1931. november 26. - 1934. december 22. / Ülésnapok / 1931. 39 1931. 

december 16. 479. o.  
66 1931- 1936 /Képviselőházi napló, 1931. XI. kötet * 1932. augusztus 12. - 1931. november 29. / Ülésnapok / 1931- 118 

1932. október 11. 118. ülés 51. o.  
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Grógf Apponyi Albertre emlékezés  

 

Almásy László elnök: T. Képviselőház! (A jelenlevők fel állanak.) Ezekben a szomorú napokban 

az egész világ érzése és részvéte fordul felénk ide irányítja ezeket az érzelmeket annak a férfiúnak az 

elmúlása, akiben a magyar nemzet egyik legnagyobb fiát gyászolja s akit világszerte ott is jól ismertek, 

ahol nemzetünkről keveset tudtak vagy ahol nemzetünket félreismerték.  

A Mindenható nagy tehetséggel, hosszú életkorral, fényes szellemmel és jó egészséggel áldotta 

meg. Életereje három emberöltőig kitartott, szelleme nemzedékeket kapcsolt össze s szívébe belefért az 

egész emberiség. Léte úgy hozzátartozott a nemzethez, úgy összeforrt vele, hogy azzal mindig elválaszt-

hatatlanul egynek érezhette magát; a patriarchák koráig meghosszabbított szellemi ifjúsága szinte örök-

kévalónak, állandónak látszott, mint a mitológia héroszaié vagy a kereszténység szentjeié. Igaz emberi s 

heroikus történelmi alakja egyet jelentett a nemzeti aspirációk állandóságával, a nemzeti reménységek 

teljesülésével s a nemzeti gondolat felmagasztosulásával. Halálával egy darab történelem lett örökkéva-

lósággá, egy fénylő csillag hunyt ki, amely az emberiség egén tiszta fénnyel világított. Ez a csillag a 

magyar égen kelt fel, de fényét az egész világra elhintette. …  

A parlamentáris politikus ideális megtestesítőjét a jog és igazság erejéből merített tántoríthatatlan 

bizalom erősíti, törvénytisztelet, alkotmányvédelem s a kötelességteljesítésről vallott nemes felfogás jel-

lemzi, s hozzáférhetetlen önzetlenség vértezi. Az öncélú független Magyarország gondolatáért küzd hat-

van esztendőn keresztül az örök ifjúság lelkes idealizmusával s az ideális öregség bölcsességével. …  

A Mindenható nagy tehetséggel, hosszú élettel, jó egészséggel áldotta meg. Élte e nagy kincseit 

nemzetének áldozta, amikor nemzetének jogaiért, függetlenségéért küzdött kora ifjúságától kezdve hosz-

szú évtizedeken keresztül a közéletnek területén, a Képviselőháznak sokszor szenvedélytől izzó légkö-

rében az indulatok és világnézetek összecsapása között. De a harcokban felülemelkedő lélekkel, Istentől 

adott nagy tehetségével kormányozva lelkének indulatait, szelleme mindig magasan szárnyalt s utolér-

hetetlen szónoklatának varázsával ellenállhatatlan varázst gyakorolt mindenkire. …  

 

A nemzet végzet teljes bukása és nem másnak, mint elfogult ellenséges indulatok és a lelkiisme-

retlen tudatlanság munkájának tulajdonítható megcsonkítása a nemzetnek, gróf Apponyi Albertet a bel-

politika helyett egy újabb területre, a nemzetközi politika kevéssé zajos, de annál szövevényesebb és 

nehezen kiismerhető színterére állította. Predesztinálta erre a nemzet egyetemleges bizalma, kiváló és 

csodálatos szónoki tehetsége s ama kivételes képesség, hogy a nagy nemzetek nyelvén is úgy, mint anya-

nyelvén, képes volt hazája érdekeit képviselni. 

Pótolhatatlan ő e téren, személye, tekintélye a külföld általános elismerésével verifikáltatott. Álla-

mok sorsa nemcsak belső ügyeiknek megfelelő vitelétől, de külpolitikájuknak helyes irányításától 

sorsdöntőleg függ. Különösen áll ez az alapelv a jelenlegi viszonyok között és elsősorban Magyaror-

szágra. Mi vesztettünk legtöbbet, tehát a legnagyobb munka reánk vár. Nekünk mindent meg kell ten-

nünk, amire egy ország polgárainak tudása, önzetlen hazaszeretete és munkabírása képes. Mi egy nagy 

Magyarországot örököltünk őseinktől, Árpád vitézsége, Szent István bölcsessége szabad független hazát 

adott nekünk.  

Mi eddig ebből az örökségből éltünk, nemzedékeken keresztül ezer veszélyek között csonkult és 

újra alakult, majd ismét régi épségében helyreállott ez a nemzet a megpróbáltatások ezer veszélye között. 

Az utóbbi száz esztendőben Kossuth lánglelke, Deák bölcsessége vezette, tartotta meg a nemzetet, a 

trianoni szörnyű bukás után pedig gróf Apponyi Albert vette át azt a nagy küldetést, hogy nemzetünket 

a történelem országútjára visszavezetve, ezeresztendős elhivatottságának érvényt szerezzen. Történel-

mivé vált szerepének egész jelentőségét átérezve, gróf Apponyi Albert előrehaladott korának testi gyen-

geségét legyőzve, csak lelkének izzó hazaszeretettől lobogó lángját követve, szeretett hazánk és népünk 

sorsáért aggódva, törhetetlen kitartással és munkabírással csak nemzetére gondolt, nemzete felszabadí-

tására, megmentésére, jogainak, területének, elvesztett népességének visszaszerzésére, honfoglaló, nem-

zetfenntartó őseink örökségének fenntartására. Ezért a semmi mással, mint a haza önzetlen szeretetével 

meg nem váltható terhes, de szent örökségért harcolt a gondolat, a szó és a tett erejével utolsó percéig, 

amíg nemes lelke porhüvelyétől megvált, odaszállott, ahol semmi más, csak az igazság és szeretet min-

denható ereje uralkodik.  

Béke és nemzetének áldása, és hálája lengjen porai felett! (A képviselők ismét elfoglalják helyüket.)  

 

vitéz Gömbös Gyula miniszterelnök: T. Képviselőház! Ha egy katona a harc terén esik el, bajtársai 

azt jelentik róla, hogy meghalt a becsület mezején. Gróf Apponyi Albert meghalt a nemzetéért tett szol-

gálatának mezején. Nézetem szerint az ő odaadó példája, áldozatkészsége és nemes alakja állandóan ott 

fog lebegni a Nemzetek Szövetsége légkörében, hirdetve a magyar igazságot, amelyért harcolt, s ame-

lyért hősi halált halt. Gróf Apponyi Albertre pártkülönbség nélkül valamennyien úgy tekintettünk, mint 

hatalmas szál fára, példaadó férfira, aki messze világít elméjének fényességével és jellemének tisztasá-

gával.  

A népek tengerének és a népek versenyének hullámverésében ott állott, mint hatalmas szirt, figyel-

meztetve a nemzeteket arra, hogy létezik a Duna-medencében egy nép, amely: élni és fejlődni akar és 
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amellyel súlyos igazságtalanságok történtek. Az ő lénye apostoli lény volt mintha nem járt volna velünk 

itt a földön. E lényéből következik, hogy nem volt pártpolitikus a szó szoros értelmében, hanem a pártok 

felett fennkölten magas, nemzeti, egyetemes eszmékért harcolt és ezért vettük valamennyien körül mély-

séges tisztelettel, általános, őszinte megbecsüléssel.  

Fegyvereinek hatalmas szertára: ragyogó tudás állott rendelkezésére és ezért volt lenyűgöző min-

den magyar előtt. Ezért volt lenyűgöző a nemzetközi fórumokon is, amikor a magyar igazságért harcolt, 

mert bár kis népet képviselt, egyéniségének hatalmas súlya kiegyensúlyozta azt a differenciát, amely 

népünk és a nagy népek ereje között van. És mert ilyen volt: erős, nemes, hatalmas, objektív és fajtájának 

igazi reprezentánsa — tisztelet vette körül nemcsak idehaza, hanem odakünn is.  

Valahányszor itt a Házban megszólalt, olyan volt a hangja, mint az orgona bugása, felemelő és 

áhítatot keltő; magyar hang volt, magyar érizésektől hevített lélek szólaltatta meg ajkán a szót. És mi ezt 

a hangot nem fogjuk többé hallani. Az ő lényét, nem fogjuk többé látni. De csak fizikai értelemben, mert 

eszményi magasságokban lebegő lelki nagysága és messze időket bevilágító példaadása örökké itt marad 

közöttünk, ameddig küzdeni fogunk a magyar élni akarásért. Az ő erejét, az ő példaadását soha sem 

nélkülözheti a nemzet! Ezekkel a gondolatokkal akartam emlékének hódolni mind magam, mind pedig 

pártom nevében.  

 

Gr. Zichy János: Mélységes fájdalommal hajtom meg a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt 

nevében a zászlót Apponyi Albert genfi ravatala előtt és a párt nevében részvétemet fejezem ki a nem-

zetnek, amely kétségtelenül legnagyobb fiát vesztette el. A legnemesebb szív szűnt meg dobogni, a leg-

nagyobb elme aludt ki örök időkre, a legszebb és a legértékesebb lélek költözött el a földről, hogy visz-

szatérjen az Ő Teremtőjéhez.  

Apponyi Albert politikai hitvallása a haza iránti határtalan szeretetre, a király iránti odaadó hűségre 

és a jogfolytonosságra való szívós ragaszkodásra volt építve. Ezért állt ő a detronizációról hozott törvény 

után a legitimisták élére, ezért lelkesítette, irányította, vezette őket, ezért dolgozott, áldozott, szenvedett 

mindhalálig. Kora fiatalságától fogva a legkésőbbi időkig hazája boldogítására fordította minden erejét 

és képességét, hatvan évnél hosszabb időn keresztül részt vett minden parlamenti és minden politikai 

akcióban, minden parlamenti küzdelemből kivette a részét és példát adott e hosszú időn keresztül nekünk 

arra nézve, hogy miként lehet és miként kell önzetlenül, áldozatokkal szolgálni a hazát.  

Hosszú, fáradságos munkában, amelyben sok csalódás is érte, tisztult meg államférfiúi lelke min-

den pártsalaktól és így lelke lassan-lassan felemelkedett a legmagasabb szférákba. … megmutatta, mi-

ként kell gyakorolni a szeretet erényét a közéletben, miként kell türelmesnek lenni a legellentétesebb 

felfogásokkal, véleményekkel és meggyőződésekkel szemben, de megmutatta azt is, miként kell intran-

zigensnek lenni akkor, amikor elvekről van szó. … Ezt a szent aggastyánt, a munkának ezt a fanatikusát 

a munka mezejéről, a politikai porondról hívta magához az isteni Gondviselés, munkásságának arról a 

színteréről, amelyet soha egy pillanatra sem hagyott el hosszú évtizedeken keresztül. …  

Vannak emberek, akik magukban hordják a halhatatlanságot. Gróf Apponyi Albert nem halt meg, 

mert nem halhat meg számunkra soha. Szelleme itt maradt velünk ebben a törvényhozási teremben is, 

hogy mindig merítsünk belőle magunknak, elsősorban mint törvényhozók, új erőt, lelkesedést, kitartást 

a munkára és önzetlen honszerelmet, kölcsönös megértést a megpróbáltatások nehéz idejére, amely előt-

tünk áll. Mert meggyőződésem, hogy csak az ő szellemét követve juthatunk el a magyar feltámadáshoz.  

 

Eckhardt Tibor: T. Ház! Gróf Apponyi Albert reprezentatív magyarja, reprezentatív egyénisége a 

magyar közéletnek. Nem csupán a legutolsó 12 éven át, mióta Magyarországot tényleg reprezentálta 

kifelé a világ fórumain, mint egyetlen hatalmas óriás, perszonifikálta a magyar vágyakat, a magyar re-

ményeket, hanem megtestesítette a magyar eszményeket már a világháború előtti időkben is, amikor 

tekintet nélkül arra, hogy 48-as vagy 67-es alapon szolgálta-e hazáját a magyar, mind a két táborban 

érezték, hogy a magyar eszményeknek és ideáloknak leghivatottabb letéteményese pártkülönbség nélkül 

már akkor, abban az időben gróf Apponyi Albert volt. … Kulturális téren, politikai téren, a szellem az 

értelem minden mezején naggyá, egésszé, széppé, teljessé, európaivá akarta tenni a magyar életet.  

Élemedett, öreg kora ellenére senki közülünk olyan hittel, olyan fanatizmussal, a jobb magyar jö-

vőben, egy sötét jelen megváltoztatásának biztosságában nem hitt, mint Apponyi Albert gróf. Ezzel a 

hallatlan erős hittel szemben, amely lényegét képezte egyéniségének, amely ott Neuilly-ben, amikor egy 

kis hotelszobába bezárva, úgyszólván foglyokként képviselték még először a magyar érdekeket Párizs-

ban, már tiszteletet biztosított számára az akkori ellenségek szemében is és azután a békekonferencia 

során is, azokkal a hajthatatlan ellenfelekkel szemben.  

Clemenceau rideg magába zárkózásával szemben Apponyi Albert gróf nem tört meg, nem hajolt 

meg, egy pillanatig sem tágított lelkileg. És én úgy érzem, hogy Apponyi Albert gróf életének legna-

gyobb teljesítménye az volt, hogy ezekben a katasztrofálisan súlyos időkben a nemzetnek saját életébe 

és jövőjébe vetett hitét ébren tartotta és ezáltal a kétségbeesés politikájától tartotta vissza a nemzetet. 

Ezekben az időkben valamennyiünknek az volt az érzése: nem veszhet el minden, nem veszhet el ez a 

nemzet, nem pusztulhat el ez az ország, ha Apponyi Albert gróf képvisel minket. Úgy éreztük, hogy az 

a puszta tény, hogy van egy Apponyink, elég ahhoz, hogy megmentse a nemzetet a pusztulástól. … 
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Apponyi Albert gróf elmúlása reánk, akik vele teljesen egy állásponton voltunk, azt a kötelességet rója, 

hogy úgy a trianoni békeparancs revíziója, mint a szabadságjogok biztosítása és egy európai magyar 

közélet megteremtése érdekében fokozott kötelességet teljesítsünk a jövőben. … 

Apponyi Albert gróf halhatatlan érdeme nemcsak magyar, hanem európai szempontból is az, hogy 

a legigazságtalanabbul megcsonkított, megnyomorított és tönkretett földön a nemzeti követelmények 

hajthatatlan szolgálata mellett igaz, becsületes és őszinte európai politikát is tudott csinálni, összhangba 

hozva a magyar követeléseket az általános európai kívánságokkal és egy konstruktív nemzetközi politika 

tengelyébe, hovatovább — reméljük — fókuszába tudta beállítani a magyar külpolitikai követeléseket. 

… Lelke, egyénisége tele volt tradícióval, de mentes volt minden előítélettől. A múltat nála jobban senki 

sem tisztelte, de a haladás irányában közöttünk senki sem akart és nem tudott nála határozottabban és 

bátrabban járni.  

Igazi parlamenti ember volt a szó legnemesebb értelmében és a világ népeinek parlamentjében 

éppen ezért tudott egyénisége olyan maradandó, mély és kitörölhetetlen nyomokat hagyni. … A legki-

válóbb magyarnak és nagyszerű európainak tartjuk mi őt. De tiszta, felülmúlhatatlanul tiszta ember volt, 

amilyenben az Úristennek csak kedve telhet ezen a földön. Talán a politikai gyengéi is ebből a nagy 

erényéből származtak. Mert sohasem vette figyelembe a politikában ható szubverzív erőket, a gyűlöletet, 

a szenvedélyeket, azokat a démoni erőket, amelyek a politikában sokszor erősebb motorok, mint a sze-

retet és egyéb, az emberi szimpátiából és rokonszenvből származó indítékok. … 

 

Az ő megingathatatlan vallásos hite, kereszténysége, katolicizmusa igaz vallásosság volt, türelmet-

lenség nélkül, bántó él nélkül és igaz, őszinte megbecsüléssel minden más hitfelekezettel szemben. 

Ugyanilyen volt az ő magyarsága is. Nálánál különb embertípus a magyar életben nem volt, de más 

nemzeteknek hasonló értékű énjeit a nemzeti pszihének más nemzetekben megnyilvánuló sajátosságait 

is ugyanúgy tudta becsülni, mint a magyar ént; támadó él nélkül, imperialista él nélkül magyar volt, 

nemzeti volt és megbecsülte mindazt, ami hasonló módon beleidegződve és beleágyazva a hazai földbe 

sajátosat, egyénit, szépet és nagyot tudott alkotni.  

Arisztokrata is volt Apponyi Albert gróf, úr volt a szó nemes értelmében. Úr volt, mert az áldozatos 

lélek úri vonásait viselte magában és az alázatos szolgálatteljesítésben látta az úriember legfőbb és leg-

szebb vonását. Nem fogom soha elfelejteni, hogy pár évvel ezelőtt egy hideg, zimankós téli estén a Vár-

hegy oldalán, az Ostrom-utcán kapaszkodtam felfelé, s előttem egy szegény öregasszony kézi szekéren 

rőzsét vonszolt. Nem bírta, el-elakadt. Egyszerre csak azt láttam, hogy a járdáról lelépve, a 80 éves Ap-

ponyi Albert gróf megfogta a szekeret és ő húzta az öregasszony helyett. Ez az öregasszony abban a 

gyászos órában, ott Genfben, lélekben biztosan ott állott Apponyi Albert gróf mellett, hogy letörölje 

homlokáról a halálverítéket és átsegítse őt ezen a nehéz órán.  

Es itt állunk valamennyien kalaplevéve, nagy űrrel a szívünkben, látván ezt az üres széket; nemcsak 

mi, akik itt ebben a teremben vagyunk, de a trianoni határokon innen és azokon túl is, sőt az óceánon túl 

is, az összes magyarok, minden magyarja ennek a szélvert, ennek a viharsodort magyar nemzetnek lé-

lekben itt áll ma Apponyi Albert gróf koporsója mellett. Együtt gyászoljuk valamennyien. akik magyarok 

vagyunk, és együtt száll lelkünkből a fohász az egek ura felé: Uram Istenem, add, hogy termékeny legyen 

az ő életének példája! Uram Istenem, legyen áldott az ő emlékezete! 67 

 

Barthonu francia külügyminiszter és a magyar országgyűlés felháborodása 

 

Krüger Aladár: Kötelességemnek tartom, hogy azokat a kijelentéseket, amelyeket Barthou francia 

külügyminiszter úr éppen a napokban, Kolozsvárott és Bukarestben tett, most, amikor e nyilatkozatok 

elhangzása után először van alkalmunk összeülni, itt a Ház színe előtt szóvá tegyem. … 

Én ennek a nyilatkozatnak különösen azt a részét kívánom szóvá tenni, amely ránk, magyarokra a 

legelkeserítőbb volt, és amelyben a francia külügyminiszter úr azt az állítást kockáztatta meg, hogy Ro-

mánia éppen úgy, mint Franciaország, a trianoni békeszerződésben ugyanazokat árterületeket kapta visz-

sza, amelyek azelőtt is övéi voltak. Megdöbbenéssel értesültünk erről a kijelentésről Magyarországon; 

megdöbbenéssel azért, mert a francia külügyminiszterről, mint felelős államférfiúról nem lehetett felté-

telezni azt, hogy Franciaországnak Elszász-Lotharingiára vonatkozó történeti jogát csak annyira értékeli, 

mint azt az állítólagos hazug igényt, amely állítólagos hazug igénye Romániának Erdélyre van. 

 

Elszász-Lotharingiának és Erdélynek egészen más a történeti helyzete. Elszász-Lotharingia 1871-

ig a franciáké volt több emberöltőn, sőt századon keresztül is. Metz 1555 óta, Strassburg 1681 óta egé-

szen 1871-ig tényleg francia uralom alatt volt. A franciák büszkesége fűződhetik Elszász-

Lotharingiához, mert hiszen 1792-ben Rouget de Lisle, a franciák Petőfije, Strassburgban írta meg a 

Marseillaise-t, amelynek a franciák annyi győzelmet köszönhetnek, és ha a francia külügyminiszter úr 

                                                           
67 1931- 1936 / Képviselőházi napló, 1931. XIII. kötet * 1933. január 20. - 1931. március 02. / Ülésnapok / 1931- 146. 1933. 

február 8. 127. o.   
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szíve megdobban a Marseillaise-re, akkor strassburgi ütemre dobban meg. De neki is meg kell értenie 

azt, hogy a magyar Rouget de Lisle, Petőfi pedig Erdély földjén nemcsak verset írt, hanem az életét 

áldozta fel Erdély földjéért.  

Amikor 1871-ben a frankfurti békeszerződés Elszász-Lotharingiát Franciaországtól elszakította, 

akkor a magyar országgyűlésen Irányi Dániel tiltakozott ez ellen az elszakítás ellen. Irányi Dániel a 

magyarság nevében leszögezte azt az álláspontot, hogy Elszász-Lotharingiának Franciaországtól való 

elszakítása végzetes konfliktusoknak lehet a szülőanyja, és íme, a világtörténelem tanúsága bebizonyí-

totta, hogy ha Elszász-Lotharingiát nem szakítják el Franciaországtól, talán a világháború sem tör ki, 

vagy talán egészen máskép folyik le és Franciaországnak sem került volna a világháború kétmillió hősi 

halottjába, ugyannyiba, mint amennyi lakosa Elszász-Lotharingiának van. A franciák tehát vérükkel vál-

tották vissza Elszász-Lotharingiát. Hogy kapták meg az oláhok Erdélyt »Hősi« gyalogolás és sétálás 

után, egyszerűen egy összeomlott országnak egy darabját árulás útján megszállták, és pribékbér gyanánt 

megkapták jutalmul a tényleges győzőktől ők, akik győzelmet nem arattak sehol, soha. Ennélfogva ne-

künk a történelmi visszatekintésre nem lehet más válaszunk a múltra nézve, mint hogy Erdély nem volt 

oláh, nem, nem, soha!  

 

Kötelességemnek tartom, hogy egyszer már itt a nagy nyilvánosság előtt, a világ színe előtt leszá-

moljunk azzal a történelemhamisítással, amelyet oláh írók a világ félrevezetésére az egész világon el-

hintenek abból a célból, hogy történelmi hamis jogokat kovácsoljanak Erdély birtoklására az úgynevezett 

dáciai kontinuitás révén. Dácia tényleg Krisztus után 106-tól 257-ig római provincia volt. Azonban a 

rómaiak Dáciát majdnem egészen nem rómaiakkal telepítették be. Egy Eutropius nevű tudós feljegyzi 

Trajánról, hogy »Dáciát legyőzvén, Traianus az egész római birodalomból nagyszámú tömeget vitt át 

oda szántóföldek és városok betelepítésére«. Voltak köztük sémiták, frígek, galaták, nyugati kelták, gö-

rögök, afrikaiak, még perzsák és más irániak is, csak éppen római volt a lehető legkevesebb.  

 

Ebből a vegyes telepítésből kialakulhatott volna bármilyen nyelv, kialakulhatott volna valami szí-

riai, valami görög zsargon, de román nyelv, új-román nyelv nem alakulhatott ki, mert ezeknek a gyar-

matosoknak a latin nyelv nem anyanyelvük, hanem tanult második nyelvük volt. De nem is alakulhatott 

ki semmiféle új nyelv, mert az egész gyarmatos lakosság, akik Dáciában voltak Kr. u. 260—272 közt 

átvonultak a Balkán-félszigetre, a Dunától délre, ahol 272-től kezdve a Morava mentén egy új Dácia 

alakult; ezt a területet nevezték Dáciának, annak bizonyságául, hogy Dácia lakossága oda költözött le. 

Dáciában semmiféle római, vagy római birodalmi telepes nem maradt; 260-tól kezdve egyetlenegy 

síremlék, egyetlenegy felirat, egyetlenegy építészeti emlék a rómaiakról nem tud. Az ásatások bebizo-

nyítják, hogy a római uralom és a római népesség Kr. u. 260-nal Dáciában egyszersmindenkorra végle-

gesen megszűnt. Hol alakulhatott ki tehát az oláh nyelv és az oláh nemzet? Erre vonatkozólag is meg-

vannak ma már a történelem kétségtelen adatai. Az oláh nyelv szerkezete, amelyet én ismerek, bizonyítja 

azt, hogy csak Krisztus után a VI. században alakulhatott ki.  

Kialakult pedig a Balkán-félsziget Epirusz nevű részén, kialakult itáliai pásztorok áttelepítése foly-

tán, amely itáliai olasz pásztorok áttelepítését szükségessé tette az ottani területek elpusztítása. Ott kettős 

birtokosok voltak, bizánci birtokosok, akiknek Epirus-ban, az Otrantói-szoros másik oldalán is voltak 

birtokaik. Az Otrantói-szoros balkáni oldalán elpusztították a földeket a nyugati gótok, áthozták tehát a 

földesurak saját pásztoraikat Olaszországból Epirusba, ott azok az albánokkal vegyültek és átvették azt 

a sajátságát az oláh nyelvnek, amely a többi román nyelvekben nincs meg: a hátravetett artikulust és 

átvették a számnevek szerkezetét. … Később szláv befolyás alá kerültek, innen az oláh nyelvben a szláv 

elemek; a Rodope-hegységben görögkeletiekké lettek, azután a bolgár uralom alól szökdöstek át az Al-

Dunán a XI. század végén Havas földre, amely akkor kún lakosságú volt.  

 

Az első magyar okirat, amely az oláhokról tud, II. Endre idejéből, 1223-ból származik. Az Olt- 

mentén említ egyes oláh telepeseket, akiket III. Béla király telepített oda 1181-ben, amikor Nis környé-

kén csatát nyert és néhány oláh foglyot letelepített az Olt környékén a kunok által elpusztított magyar 

falvakban. Endre király oklevele magyar nevű falvakat említ meg. Innen kezdődik az egész oláhtelepítés 

Erdélyben. Hogy ez hogyan ment tovább, a történelemből tudjuk, de ezt le kell szögezni és az egész 

világnak meg kell tudnia, hogy őslakos Erdélyben csak a magyar. Őslakos Erdélyben, mégpedig több 

mint ezer év óta a székely, mert a székely még a honfoglalás előtt Erdélyben volt. Továbbmegyek: 

Moldva őslakossága is magyar, a csángók az ősmagyarok utódai és az oláhok Moldvát itt csak 1400-ban 

kezdték megszállni. Máramaroson keresztül vándoroltak be az oláhok Moldvába, miután felhúzódtak 

Erdélybe, tehát nemcsak Erdélynek, hanem Moldvának az őslakossága is magyar.  

Ilyen körülmények között lehet-e beszélni arról, hogy az oláhok azt kapták vissza, ami az övék 

volt? Soha sem volt, hiszen Erdély éppen olyan magyar védbástya volt kelet felé mint amilyen védbástyát 

kívánnak a franciák felállítani Elszász-Lotharingiában kelet felé. A mi Elszász-Lotharingiánk Kelet felé 

Erdély, Franciaország Erdélye pedig Elszász-Lotharingia.  
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Erdély kérdése végtelenül nehéz probléma két egymásra utalt nemzet között, mint amilyen a ma-

gyar és az oláh. Sajnos, hogy 1918-ban a gyűlölet szellemétől elvakítva, az erdélyi problémának olyan 

megoldását váltották ki, amely nálunk csak az elkeseredést, csak a tiltakozást és az igazságba vetett 

rendületlen hitet kell, hogy továbbra is fenntartsa. Sajnos, hogy ez a két egymásra utalt nép ma ellentét-

ben áll egymással és nézetem szerint Barthou francia külügyminiszter a legnagyobb hibát követte el, 

amikor történelmileg teljesen hamisan beállított nyilatkozataival gyűlöletet szított olyan nemzetek kö-

zött, amelyek között, a viszony bizonyos fokig feszült. Szerencsétlen nyilatkozatának folytonos és min-

dig erősebb formában tartott megismétlésével felkorbácsolta a szenvedélyeket, ennek pedig nemcsak az 

lesz a következménye, hogy a Duna-medencében a hangulat még idegesebbé válik, de nagyon félő, hogy 

ezeknek a beszédeknek és nyilatkozatoknak a hatása még jobban fogja növelni azt a nacionalista furort 

a kisantant-államokban, amely példátlan kíméletlenségével méltán kelt elkeseredést nemcsak nálunk, 

hanem az egész világban. …  

 

Erdély magyar föld volt, és ha mindent meg lehet hamisítani ezen a világon, de a történelmet meg-

hamisítani nem lehet. Tegye meg Barthou külügyminiszter azt, hogy ne legyen Erdélynek védszentje ma 

is Szent László magyar király, tegye meg azt, hogy Kenyérmezőn ne magyar győzelem lett légyen, tegye 

meg azt, hogy a Hunyadiak, a Rákócziak, a Bethlenek, a Bocskaiak, a Báthoryak ne magyar glóriát 

fontak légyen Erdély köré, tegye meg azt, hogy Bem apó 1848-ban nem a magyar Erdélyt szabadította 

fel, tegye meg azt, hogy Petőfi Sándor nem a magyar Erdélyért ontotta vérét, tegye meg azt, hogy József 

főherceg 1917-ben nem a magyar Erdélyt szabadította fel.  

Amíg ezt a francia külügyminiszter úr nem tudja megtenni, addig nekünk, 15 millió magyarnak, a 

Magyar Szent Korona Országai 24 millió lakosának csak egy válasza lehet Barthou külügyminiszter úr 

részére: Nem! Nem! Soha! 

 

Eckhardt Tibor: Legyünk tisztában vele, hogy nem nyelvbotlásról, nem a szónoklat hevében elkö-

vetett véletlen nyilatkozatokról, hanem tudatos és megfontolt állásfoglalásról van szó, amellyel szemben 

a magyar nemzetnek világosan tudnia kell a maga helyét, a maga álláspontját és a védekezésnek azokat 

a hatásos eszközeit, amelyekhez folyamodnia nemcsak lehet, de szükséges is.  

A lényeg ezekben a francia külügyminiszteri nyilatkozatokban az, hogy a francia külügyminiszter 

úr Franciaországnak, ennek a nagy nemzetnek teljes súlyával és hatalmával jelenti ki azt, hogy a jelenlegi 

trianoni határokon egyetlen négyzetcentiméternyi változtatást sem tűr meg. Ez a lényeg. Ez az a lényeg, 

amely tulajdonképpen nem új, mert hiszen nagyon jól tudjuk, rendkívüli sajnálattal tapasztaltuk immár 

közel másfél évtized óta, hogy az egymást felváltó francia kormányok mereven és görcsösen ragaszkod-

nak a status quo- hoz, mereven és görcsösen ragaszkodnak azoknak az igazságtalanságoknak megmere-

vítéséhez, amelyeket annakidején a trianoni szerződésbe foglaltak. …  

A francia külügyminiszter úr hitelt adott a román propaganda legújabb fogásának, mert hiszen a 

román propagandában is csak egy év óta észleljük és tapasztaljuk a történelemhamisításnak ezt az új 

fajtáját, amely történelmi alapon is támadni iparkodik a magyar igényeket és az áltudományosság esz-

közével azt szeretné elhitetni a tájékozatlan világgal, hogy Erdély a múltban is román volt és Erdélynek 

elmagyarosodott román lakossága van. 

Ha a francia külügyminiszter úr tudományos megállapítást akar tenni, folyamodjék a francia tudo-

mányos munkákhoz, folyamodjék például ahhoz a térképhez, amelyet a francia Dauphinnek utasítására 

a XVIII. század elején a francia udvari térképészek készítettek Erdély etnográfiai helyzetéről, ahol vilá-

gosan fel van tüntetve és le van szögezve az a tény, hogy a románság Erdélyben elenyésző törpe kisebb-

ség. Ha Barthou külügyminiszter úr tudományos megállapítást akart volna tenni, akkor csak azt mond-

hatta volna, amit az Erdélyben legutóbb a román időkben ott járt angol munkáspárti képviselők hivatalos 

jelentésükben megállapítottak, hogy a román impérium ellenére Erdély jellege ma is magyar. És ha a 

román impérium nem tudta Erdélyt megfosztani magyar jellegétől, akkor kérdem, hogyan lehet a múltra 

vonatkozólag bármiféle román igényeket Erdélyre megkonstruálni. …  

 

Balkáni nyilatkozatai és balkáni tevékenysége azért kell, hogy nagyon komoly megfontolásra kész-

tesse ezt a Házat és az egész magyar közvéleményt, mert ez csak egy etapja, egy láncszeme annak az új 

bekerítési politikának. Ez egy bekerítési politika egyik láncszeme, amely elvesztvén a megfelelő támo-

gatást nyugaton, Európa keletén iparkodik a francia politikának fokozott mértékben szövetségeseket, 

katonai szövetségeseket biztosítani. … Egy azonban bizonyos: Franciaország nyíltan vállalja a felelős-

séget mindazért, ami ezután Európában történik. Mert ha talán lehet még vitának helye abban a tekintet-

ben, hogy a világháborúért ki viseli a felelősséget, hogy a jövendő háborújáért, ha ez a csapás rá kell, 

hogy szakadjon Európára, Franciaország és személyesen Barthou úr viseli a felelősséget, ez kétségtelen.  

Kérdem, mit tegyünk, és mit tehetünk mi egyáltalában ezzel a helyzettel szemben? … Megmara-

dunk a nemzeti elv alapján, amely speciel a magyar kérdésben azt jelenti, hogy minden népnek, kicsiny-

nek vagy nagynak, jogában áll a maga népéhez tartozó polgárokat, akik összefüggő területeken laknak, 
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egyugyanazon nemzeti államban egyesíteni. Jelenti tehát azt, hogy semminő fenyegetés nem fog ben-

nünket eltántorítani attól, hogy a velünk összefüggő területeken lakó magyarságnak az anyaországhoz 

való automatikus visszacsatolásáért síkraszálljunk.  

A másik elv pedig a népek önrendelkezési jogáról vallott elv, amely azt követeli, hogy itt a Duna-

völgyében, ennek a régi kultúrának és magasrendű civilizációnak hazájában ugyanazok a jogok megil-

letnek minden népet: hogy minden nép maga döntse el, minő módon óhajtja életét élni, kivel összhang-

ban, kivel társulva, vagy önállóan óhajtja-e a maga államiságát berendezni.  

Nem árulok el titkot, ha azt mondom: hiszen ezek az elvek valamikor Wilson elnökön keresztül a 

békekonferencia asztalára tétettek le és Franciaország által ünnepélyesen proklamáltalak, mint az új eu-

rópai rend alapja. Ha most Barthou úr minket azzal fenyeget meg, hogyha komolyan találnánk venni 

azokat az elveket, amelyeket ők proklamáltak, amelyeknek alapján egészen új államokat építettek fel, 

mint például Csehszlovákiát, ha most fenyegetnek minket azért, mert az ő elveiket komolyan vesszük, 

mert a ő szavuknak hitelt adunk, hát azt kérdezem: van-e nekünk restelkedni valónk, nem állhatunk-e ki 

nyíltan a világ közvéleménye elé, nem hivatkozhatunk-e büszkén a mi jóhiszeműségünkre, tisztességes, 

békés szándékainkra és európai gondolkozásunkra, amit Barthou úr tagadott meg ezekben a nyilatkoza-

taiban?  

 

De nekem utalnom kell arra, hogy az elveken kívül; amelyeket Franciaország proklamált, és ame-

lyeket mi ma is komolyan, halálosan komolyan veszünk, egy ünnepélyes francia ígéret van birtokunkban, 

amelyet Millerand elnök tett annakidején, amikor a trianoni szerződés aláírására a magyar nemzetet az 

antant-főhatalmak nevében felszólították. Egy francia miniszterelnök a francia nemzet nevében is köte-

lezettséget vállalt ebben az alapvető okmányban, amely a trianoni szerződésnek integráns részét képezi 

és a magyar törvénytárba is be van cikkelyezve, hogy a trianoni szerződésben lényeges igazságtalansá-

gok foglaltathatnak és ígérte az orvoslást, ígérte a területi rendelkezések megváltoztatását.  

Most háborúval, most patakokban ömlő vérfolyamokkal akarnak minket fenyegetni azért, mert 

Franciaország szavát komolyan vesszük. Én úgy érzem, itt a francia becsület is angazsálva van, és nem 

a mi dolgunk, a francia nemzet dolga, hogy a maga becsületét, ha kell, saját külügyminiszterével szem-

ben is megvédje. …  

 

Itt kétféle Európa vajúdik egymással: a régi, elöregedett Európa, a nehézipar Európája, a comité 

des forges Európája, az az Európa, amely imperialista terjeszkedéseken keresztül véli szolgálni a nem-

zetek ügyét és az a másik Európa, a felvilágosodott nacionalizmus Európája, amely a népi érdekek be-

csületes kiszolgálásán keresztül egy európai együttműködéshez kell hogy vezessen. Ennek az új Euró-

pának megszületését kivénhedt francia generáció akadályozza, amely saját országában sem tudja meg-

teremteni azt a rendet, amelyre a francia nemzet is vágyódik, az a kivénhedt generáció, amely Európának 

nem tud pardont adni, amely egész Európában a maga egyoldalú és rövidlátó korhadt lelkiségével. …  

A fenyegetésektől pedig nem ijedünk meg. Nem ijedünk meg, mert a magyar nemzet nem tartozik 

az ijedős népek közé, de nem ijedünk meg azért sem, mert a trianoni nyomorúságon kívül semmi vesz-

tenivalónk nincs. Ha mi higgadtan, becsülettel, józanul kitartunk a magunk békepolitikája, az európai 

együttműködés politikája, az engesztelékenység politikája és a politikai életben egyedül célravezető be-

csületes kompromisszumon és igazságon felépülő tartós béke politikája mellett, minket semmiféle ve-

szedelem sem érhet.  

 

Griger Miklós: … A magyar állam ezer éve áll fenn. Mivel a nemzet számbelileg kicsiny és a 

helyzet, amelyben élt, midig nehéz volt, nem tudott annyi szépet és jót alkotni, mint a többi szerencsés 

nemzetek. De azért büszkén állíthatjuk, hogy a magyar nemzet Európa békéjét távolról sem zavarta meg 

olyan gyakran, mint a többi népek, nemzetek és országok. Magyar hódítási szándék utoljára Mátyás 

király fegyveres kézzel szerte meg Bécs városát Habsburgi Frigyestől. Ez idő óta a magyar nemet ön-

szántából, lelkesedésből csak alkotmányos életének védelmére, a kereszténység oltalmára és saját lété-

nek a biztosítására rántott fegyvert. Az utolsó világháborúban is csak azért vett részt a magyar nemzet 

az elkeseredésnek elszántságával, mert joggal tartott attól, hogy széjjelmarcangolják. Hódítási, terjesz-

kedési vágy a magyar nemzetet sohasem vezette. Ugyan, melyik nemzet mondhatja ezt magáról, több-

százados történelméről, kétségbevonhatatlan tények alapján? Vannak bűneink, vannak nemzeti bűneink, 

de bűneink kárát mi éreztük, viszont vannak nemzeti erényeink, amelyek egész Európának javát szolgál-

ták. … Barthon úr nem Franciaország. Franciaország lelki világa nem Barthou úrnak a lelkivilága. …  

 

Franciaországban milliók vannak, akik nem felejtették el Lamartine-nak ama szavait, amelyeket 

egy magyar küldöttséghez intézet: vigyék el haza a köztársasági kormány üzenetét, amely szerint Fran-

ciaországban annyi barátot számlálnak a magyarok, ahány francia él. Vannak milliók, akik nem felejtet-

ték el, hogy egy fél évszázad előtt, amikor a francia hazának testét megcsonkították, az európai parla-

mentek közül egyedül a magyar parlamentben hangzottak fel a részvétnek és együttérzésnek akkordjai.  

Revízióra vár, revízióért imádkozik a négymilliónyi elszakított és leigázott magyarság, de döngeti 

ennek a hazug trianoni békének rohadt oszlopait a három és félmilliónyi horvát, szlovén nemzet is, a 
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bácskai és bánáti svábok, a kétmilliónyi tót, a félmilliónyi rutén és mindazok, akik nem testvéri ölelésre, 

hanem fogogató hurokra találtak felszabadítóiknál.  

Mi pedig, Csonka-Magyarország fiai, küzdünk a revíziórét, döngetjük a trianoni börtön vasrácsait, 

hirdetjük a sorsunkba való bele nem nyugvást, nem fogadjuk el véglegesnek a trianoni verdiktet, mind-

halálig protestálunk Trianon ellen, nem tagadjuk meg a magyar Hiszekegyet, amelyre felesküdtünk és 

az égbe kiáltjuk a legkegyetlenebb igazságtalanságot, amelynek rabjai vagyunk. …  

 

Kánya Kálmán külügyminiszter: … A magyar kormány állásfoglalását Gömbös miniszterelnök úr 

nyilatkozata tükrözi: „Barthon francia külügyminiszter úr minapi közismert nyilatkozata érthetően nagy 

meglepetést, sőt megütközést keltett azon hazai körökben, melyek mindeddig bíztak abban, hogy a fran-

cia kormány külpolitikája nem szuronyokra, hanem az igazságra van alapozva. És, hogy Franciaország 

külpolitikájának elsősorban az a célja, hogy az európai népek között ma, sajnos, még fennálló éles ellen-

téteket enyhítse, ezeket a népeket egymáshoz közelebb hozza és így lassan és fokozatosan előkészítse az 

éppen francia államférfiak által hangoztatott európai együttműködést.  

Barthou úr nyilatkozata szétfoszlatta ezeket a reményeket. 

A francia külügyminiszter úr büszkén vallotta magát szókimondónak, aki nem leplezi el azt, amit 

gondol és érez. Barthou úr tehát teljes megértést fog mutatni aziránt, ha részünkről is higgadtan bár, de 

teljes őszinteséggel leszögezzük a mi álláspontunkat.  

A magyar kormány, amit az mindenki előtt ismeretes, békés politikát folytat és céljai elérésére 

kizárólag békés eszközökkel törekszik. Ez a politika nemcsak a nemzet lelkében gyökerezik, de magában  

a, békeszerződésben is. ezt a törvényes alapon nyugvó politikát a magyar kormány, mint eddig, a jövőben 

is kizárólag békés eszközökkel, de ugyanazzal a határozottsággal fogja követni, mint ahogyan azt a múlt-

ban tette. 68  

 

Ide való gondolat: Ha a világ, békét akar, akkor képesnek kell lennie arra, hogy nyíltan szembe-

nézzen az igazsággal, és szabad utat adjon az őszinteségnek. Be kell ismernie, hogy a népek között, a 

jog területén nem lehetnek egyesek kiváltságosak. 69  

 

Emlékezés vitéz Gömbös Gyula miniszterelnökre  

 

Sztaranyvszky Sándor elnök: T. Ház! Itt bent, az Országházának falai között visszhangzik még a 

búcsút mondó imádság, (A Ház tagjai felállnak) de vigaszt hirdető zsoltár szava, zengése. Kint millió és 

millió magyar sebzett lelkéből patakzik még a könny, mert az évezredes magyar boltív alól kidőlt egy 

hatalmas tartó oszlop, amely faragva volt fajtája legszebb erényeiből: a hűségből, a töretlen hitből, az 

akadályokat leküzdő akaraterőből és díszítve a szárnyaló képzelettel, alkotó géniusszal. …  

A világháború alatt mint vezérkari tisztet fontos helyeken, komoly megbízatásokban, a háború 

után, a forradalom napjaiban mint a nemzeti társadalom összefogása, ellenállása szükségességét hirdető, 

lelki egyensúlyát el nem vesztett keménykötésű magyar, az ellenforradalomnak Szegedről való indulá-

sakor mint az azt szervező és vezető fővezér hűséges munkatársát. Később az alkotmányos élet helyre-

állta után itt e Házban a kormánypárt padjain, mint közkatonát, azután a kormány bizalmasát, majd az 

ellenzék padjain mint a kormány bírálóját és cselekvésre serkentőjét, majd felelős állásban mint a hon-

védelem államtitkárát, később miniszterét, végül, mint az ország miniszterelnökét és a többségi párt ve-

zértét láttuk Gömbös Gyulát.  

 

Férfi volt a szó igaz értelmében, mindkor hű volt vallott és követett keresztény nemzeti meggyő-

ződéséhez. Ígéretében tárgyilagos, küzdelmei közepette ellenfeleit megbecsülő, védekező vagy támadó 

fegyvere tisztaságát mindenkor gondosan megőrző, a magyar testvériség érzéseit soha meg nem tagadó 

nemes magyar volt Gömbös Gyula. … Gömbös Gyulának biztos volt a keze és a messze távolba látó a 

szeme. Hogy így volt, azt meg kellett látnia mindenkinek, akinek Isten szemet adott a látásra, és aki 

körültekintett Gömbös Gyulának néma és mégis annyit mondó ravatalánál.  

Ha ez a nemzet idebenn és fiai szerte e világban megőrzik tanúságát hű testvérük életének, mun-

kásságának, akkor a távol keletről egy évezred előtt a sors keze által idevetett magyar nemcsak a maga 

sorságnak jó kovácsa, hanem Európa nyugodt élete biztosítéka is lehet.  

 

Soha nem múló hálával a szebb, a boldogabb magyar jövendőért végzett munkájáért és az ő töretlen 

hitével a magyar nemet biztos jövendőjében emlékezünk Gömbös Gyuláról, kinek köztünk maradnak 

alkotásai. Köztünk marad a lelke és ezek arra intenek, hogy a materializmus és a realizmuskorában 

bár, jövője csak olyan nemzetnek lehet, amelynek van idealizmusa, van önbizalma, krisztusi hite 

                                                           
68 1931-1936 / Nemzetgyűlési napló, 1931. XXIII. kötet * 1934. május 17.- 1934. június 26. / Ülésnapok / 1931- 295 1934 

június 26 613. o. 
69 Edgár v. Schmidt-Pauli: Horthy Miklós 214. o. 
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és bátorsága szembenézni a kishitűséggel, a tetszetős mezbe öltöztetett hamis portékával, az azt 

kínáló farizeusokkal.  
Amikor a mindig hálás magyar lélek becsületes, igaz érzéseivel emlékezünk a nemzet nagy Fiáról, 

ma már nagy Halottjáról, elmúlása feletti mélységes fájdalmunknak, kegyeletes érzésinknek jegyzőköny-

vünkben adjunk kifejezést és juttassuk azt el Gömbös Gyula özvegyen maradt hitvesének, árván maradt 

gyermekihez. 70 

 

»A nemzet nagy halottjának, vitéz jákfai Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnöknek végtisztességén 

1936. évi október hó 10-én az Országháza kupolacsarnokában dr. Sztaranyvszky Sándornak a képvise-

lőház elnökének a képviselőház nevében elmondott búcsúzó szavai:  

 

A magyar országgyűlés képviselőházának érzéseit kifejezni a kötelességem Gömbös Gyulának, az 

ország miniszterelnökének koporsójánál. Súlyos a feladat, mert a feltörő egyéni érzések, az azokat kife-

jező könnyek árján át meg kell keresnem az igazság mérlegének serpenyőjét és abba helyeznem Gömbös 

Gyula államférfiúi munkásságát, annak eredményeit, vitathatatlanul megszerzett igaz értékeit.  

Egy csüggedt, önbizalmát vesztett nemzet hinni, bízni, remélni, akarni tudását adta vissza puszta 

jövetelével; összefonni törekedett szertefoszlott szálait a nemzet társadalmának és alkotó munkára, jö-

vendő építésre hívta fel a már egyedül a jelen nehézségeinek leküzdésére berendezkedni látszó állami 

gépezetet.  

Később, amíg bent a régi átok újra feltörő lángjával, az egymás közötti meghasonlás vészes erőivel 

küzdve fektette le alapjait mélyre és messze ható földbirtok-politikai, szociális gazdasági és kulturális 

törvényalkotásoknak, addig kint acéllá kovácsolta azokat a kapcsokat, amelyek már élőbbről szövődtek 

árván maradt nemzetünk és annak európai szempontból is mind világosabban felismerhető jelentőségét 

átérző hatalmas nemzetek, nagy államok között s újból élő, eleven valósággá munkálta ki azt a hajdan 

oly bensőséges, jó szomszédi viszonyt, amely ma, ha nem is abban a formában, de ma is itt, a ravatal 

előtt is kifejezésre jutó őszinte barátság jegyében becses értéket jelent nemzetünk számára.  

De nem megyek tovább a lelkiismeretesen végzett eredményes munka felsorolásában, mert azt a 

tárgyilagos történetíró végzi majd el és száll majd a magyar anyák ajkairól gyermekekre, gyermekekről 

késő unokákra a kegyeletes hálaemlékezés érzéseként és beszél ma erről az a sok, a nemzetnek is becses 

értéket jelentő díszes koszorúk között szerényen elhelyezett ezer és ezer egyszerű virágszál, amelyet az 

ország fővárosából és a messze vidékekről idezarándokolt hű és hálás magyar lelkek érdes keze helyezett 

ide.  

Künn ősz van: szállnak a sárga falevelek, viharfelhők nyargalnak az oly szűkre szabott, sötétbebo-

rult magyar égbolton. Itt bent a gyász, a bánat, az aggódás érzése üli meg a lelkeket és én és mi annyian 

mégis a bízó reménység, a töretlen hit érzésével imádkozunk ennél a koporsónál a magyar jövendőért, 

mert nem lehet az, hogy hiába dolgoztál, hiába éltél, hiába áldoztál egészséget, életet nemzetedért Göm-

bös Gyula! Itt marad a hazád és fajtád fanatikus szeretetétől lángoló magyar lelked, hogy bevilágítsa 

előttünk továbbra is azt az utat, amelyen Te jártál, és amelyen járnunk továbbra is szent kötelességünknek 

tartjuk, mert tiszta volt az utad és egyenes, végcélja pedig a nemzet feltámadása, amelyikben hiszünk, 

amelyért cselekedni fogunk, és amelyért imádkozzál fent a magasságos egekben, a Magyarok Istene zsá-

molyánál! « 71 

 

*** 
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71 Melléklet a képviselőház 1936. évi október hó 20-án tartott 153. ülésének naplójához.  
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Az első Bécsi döntés  

 

A tengernagy nyugodtan és biztosan tartotta azt a külpolitikai kurzust, amelyet az Olaszországgal 

és Németországgal folytatott szoros barátság határozott meg, anélkül hogy figyelmen kívül hagyta volna 

a nemzetközi helyzet által meghatározott feltételeket és kapcsolatokat.  

Az Olaszországgal és Németországgal folytat jó kapcsolatokat a kormányzó. 1936. november végi 

olaszországi vizitje, majd az olasz király és királyné következő évi viszontlátogatása; valamint a biro-

dalmi kancellár meghívására sorra kerülő 1938-as németországi látogatása és ünnepélyes fogadtatása is 

kellőképpen mutatta, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak Horthy eredményinek. Számára úgy-

szintén felejthetetlen és mozgalmas napok lehettek ezek.  

Az olaszországi örömteljes fogadtatás is tanúsította, mennyire értékeli és milyen őszinte szimpáti-

ával fogadja a magyar külpolitika irányvonalát az egykori ellenség és a jelenlegi barát. Őszentsége a pápa 

áldása, amelyet Horthy a magyar nép részére átvett, ékes bizonyítéka volt a mély keresztényi értelemben 

vezetett, bölcs és igazságos kormányzásának. Nagyon ritkán fordul elő, hogy a sors ilyen megtisztelő és 

megérdemelt babérokat oszt ki. …  

Ugyanilyen nagyszerű és mélyreható nemzetközi szenzáció volt Horthynak és feleségének látoga-

tása Führernél és kancellárnál 1938 augusztusában. Hiszen ez volt az első hivatalos államfői látogatás az 

új Németországban, mely az egykori Ausztria egyesülésével Magyarország közvetlen szomszédja lett. 

Mindeközben a nemzetközi égbolton már sötét felhők gyülekeztek Prága felett, ami hamarosan komoly 

feszültséghez vezetett. …  

 

Az 1938. augusztus 21-től augusztus 29-ig tartó utazásnak az időpontjára esett Magyarország és a 

kisantant államai - Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia - közötti bledi konferencia. Ezen a már előző 

évben megkezdett tárgyalások előzetes megegyezésekhez vezettek ugyan, azonban anélkül, hogy Ma-

gyarország és a fent említett államok között konferencia végleges megállapodással lezárult volna. …  

Egyidejűleg Prágában a cseh kormány, valamint a német, szlovák, magyar és lengyel nemzetiségi 

kisebbségek vezetői között folytak tárgyalások a folyamatosan erősödő és egyre és egyre súlyosbodó 

kisebbségi kérdés megoldása érdekében. A helyzet rendezésére az Anglia által küldött közvetítő Lord 

Runciman tett komoly kísérletet. Ez a csehszlovákiai mély válság ‒ különösen a német-csehszlovák fe-

szültség  a nemzetközi helyzetet is nagyon súlyosan megterhelte olyannyira, hogy Londonban is Cseh-

szlovákiát tartották „Európa legveszélyesebb pontjának”  

Milyen különös, hogy miközben német földön az ünnepélyes fogadásokon mindenütt lelkesen és a 

magyar államfőt megillető hódolattal fogadták a kormányzót, Horthy és a Führer barátságosan kezet 

ráztak a német-magyar barátság megerősítésére. …  

A kancellárián rendezett díszvacsorán Horthy - többek között - a következőket mondta: „Amikor 

átléptük a Német Birodalom határát, egy pillanatig sem éreztük, hogy idegen földön járunk. Népeink 

attól a naptól kezdve, hogy Szent István német hercegnőt tett Magyarország első királynéjává, oly sok-

szor egymásra találtak, annyiszor küzdöttek közös eszmékért és végeztek közös munkát. Ez a két nép 

egy évezredes érdekközösség, barátság és kölcsönös tisztelet kötelékével kapcsolódik egymáshoz. …  

 

*** 

 

Ezekben a trianoni hatalmak által erőszakkal összetákolt államképződményekben a csehszlovák 

kisebbség által terrorizált nemzetiségek: a szudétanémetek, magyarok, lengyelek és az oroszok ellenál-

lása miatt egyre fenyegetőbb formát öltött a nyugtalanság. A németek vezetője Konrad Henlein volt, a 

szlovákoké Tiso, a lengyeleké Wolf képviselő, a magyarságot pedig Jaross Andor és Esterházy János 

gróf képviselte Csehszlovákiában. Lord Runcimannél találkozó találkozót követett, majd Dr. Benes ál-

lamelnökkel és Hodzsa miniszterelnökkel egyeztetett. Az ellenzék nyomására a cseh kormány beleegye-

zett volna egy kantoni rendszerű javaslatba, amelyet azonban a nemzetiségek elutasítottak. A szudétané-

metek teljes autonómiát követeltek, amit a tisztségviselőjük Frank így fejtett ki: „Tudjuk, hogy a végső 

csata felé tartunk.”  

 

Londonban és Párizsban egyre idegesebben követték a fejleményeket. … Magyarország helyzete 

sem volt könnyű, habár meg voltak arról győződve, hogy délen Olaszország, északon pedig a megerősö-

dött németekre számíthatnak. Augusztus 28-án a Pester Lloyd vezércikkében jelent meg: … Azért üdvö-

zölte a berlini és a római kormány elégtétellel a fegyverkezési egyenjogúság formális elismerését, mivel 

ez hozzájárul Magyarország szuverén állammá alakításához, és ez a Duna-medencében elfoglalt politikai 

helyzetét és történelmi jelentőségét új megvilágításba helyezi.  
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Mind Wilhelmstrassén, mind a Palazzo Chigiben nagyon jól tudták, hogy államunktól ezt a termé-

szetes jogot már nem lehet sokáig megtagadni, mivel ez nem pusztán a másik oldal politikai rosszindu-

latának, hanem a politikai rövidlátásnak is a bizonyítéka. … Szeptember 12-én Adolf Hitler kancellár a 

nürnbergi birodalmi pártnapon tartott beszédében minden résztvevőnek világos jelzést adott ezzel a meg-

állapításával: „Ha a németek nem tudják a jogaikat maguk kiharcolni Csehszlovákiában, akkor tőlünk 

kapják meg hozzá s segítséget.”  

 

Nem sokkal ezután az egyesült magyar pártok Csehszlovákiában elfogadták a szeptember 17-i ha-

tározatot, amelyben a Wilson által meghirdetett önrendelkezési jogra hivatkozva - amit sosem tudtak 

szabadon gyakorolni - kijelentették, hogy a magyar népcsoport a saját kezébe veszi a sorsa irányítását. 

… népszavazást javasolva.  

A drámai kibontakozás egyre gyorsabb ütemben történt. … Ahogy a késleltetési politika a német 

kérdés kezelésében is egyértelművé ‒ és ezáltal a feszültség egész Európára nézve elviselhetetlenné ‒ 

vált, a fenyegető háború megakadályozására az utolsó pillanatban, a négy európai nagyhatalom képvise-

lője a Führer, a Duce, Chamberlain és Daladier Münchenben tanácskozásra ültek össze. A csehszlovák 

kormánynak engednie kellett, a Német Birodalom javára le kellett mondania a német területekről. Októ-

ber 1. a Szudétavidék felszabadításának a napja.  

A szeptember 29-én megkötött müncheni egyezményben a magyar a magyar igények elismerését 

is rögzítették. Október 3-án a magyar kormány felszólította Csehszlovákiát, hogy a müncheni egyezmény 

értelmében haladéktalanul indítsa meg a tárgyalásokat Magyarországgal. A lengyel kormány is azonnali 

igényekkel lépett fel. A szlovák pártok is egyre határozottabbak lettek, és az október 6-i zsolnai döntés-

ben teljes körű önrendelkezést és saját kormány létesítését követelték. Ennek következtében a prágai 

központi kormány átszervezésre került, Dr. Eduárd Benes köztársasági elnök lemondott. Chavlkosvsky 

átvette a külügyminisztériumot, Dr. Josef Tiso a Kárpátok vidékének későbbi képviselőjét, Andreas 

Bródyt delegálta. …  

 

A magyar nép lázas feszültséggel követte a jegyzékek váltakozó cseréjét. Amikor azonban nem 

került sor megegyezésre, akkor Magyarország október 24-i jegyzékében döntőbírósági felülvizsgálatot 

javasolt. Ehhez Prága október 26-án a beleegyezését adta, jóllehet a döntőbíróság döntését csak a magyar 

kisebbség kérdésére kívánta korlátozni, és a népszavazási igényen egy szó nélkül túllépett. …  

 

Ribbentrop Rómába utazott, hogy a magyar-cseh kérdést megvitassák, és hogy teljes összhangot 

teremtsenek a problémák kezelésében. Október 29-én közölhette az olasz külügyminiszter, Cianó gróf a 

magyar nagykövettel és a csehszlovák ügyvivővel, hogy Németország és Olaszország elvállalja a döntő-

bíró szerepét.  

 

Egy nagy horderejű történelmi aktus. Mert itt nemcsak két állam közötti veszélyes vitát rendeztek 

el a lehető legigazságosabb ítélettel, hanem a két tengelyhatalom bebizonyította Németország és Olasz-

ország európai hatékonyságát és kiegyensúlyozott együttműködését, ellentétben a hírhedt Népszövetség-

gel, amely mindig csak frázisokat mantrázott az európai igazságosságról. Valójában azonban miden rá-

bízott kérdésről csak bizottságokban, albizottságokban és al - albizottságokban, unalomig tárgyalta a 

problémákat, ugyanakkor gyakorlati munkát nem végzett, így ténylegesen akadályozta Európa békés 

rendezését.  

A tárgyalásokat a Belvedere palotában, zárt ajtók mögött folytak. Ribbentrop birodalmi külügymi-

niszter elnökölt. Német részről még Woerman államtitkár helyettes vett részt az ülésen. Olasz részről a 

külügyminiszter Ciano gróf és a nagykövet Lanza d’Ajeta volt jelen. Magyarországot Kánya külügymi-

niszter és gróf Teleki Pál kultuszminiszter képviselte. Csehszlovákia részéről Dr. Chavalkovszky kül-

ügyminiszter és a rendkívüli megbízott nagykövet Krno jelent meg.  

 

A döntés szó szerint így hangzott: 

 

„A magyar királyi kormánynak és a csehszlovák kormánynak, a német és az olasz királyi kormány-

hoz intézett ama felkérése alapján, hogy a Magyarországnak átengedendő területeknek a két állam között 

függőben lévő kérdését döntőbírói határozattal rendezzék, valamint ezt követően az érdekelt kormányok 

között 1938. október 30-án váltott jegyzékeke alapján Joachim Ribbentrop úr német birodalmi külügy-

miniszter és gróf Galezzo Ciano úr Őfelsége Olaszország királyának és Etiópia császárának külügymi-

nisztere, ma Bécsben összejöttek a kormányaik nevében Kánya Kálmán úr magyar királyi külügyminisz-

terrel és dr. Chvalkovszky Ferenc úr csehszlovák külügyminiszterrel, és a velük folytatott újólagos meg-

beszélés után a következő döntőbírói határozatot hozták: 

1. Csehszlovákia részéről Magyarországnak átengedendő területek a csatolt térképen vannak 

megjelölve. A határok helyszíni megvonása a magyar-csehszlovák bizottság feladatát képezi.  

2. A Csehszlovákia által átengedendő területek kiürítése és Magyarország részéről való megszál-

lása 1938. november 5-én kezdődik és azt 1938. november 10-ig végre kell hajtani. A kiürítés 



445 

 

 

és megszállás egyes szakaszait, úgyszintén annak egyéb módozatait magyar-csehszlovák bi-

zottságnak kell haladéktalanul megállapítani. …   

Fontos még az 5. pontban megfogalmazott döntés: Hasonlóképpen magyar-csehszlovák bizottság-

nak kell megállapodnia a Csehszlovákia területén megmaradó magyar nemzetiségű egyének és az áten-

gedett területeken megmaradó nem magyar nemzetiségű egyének védelmére vonatkozó közelebbi ren-

delkezésekben. Ez a bizottság fog különösen arról gondoskodni, hogy a pozsonyi magyar népcsoport 

ugyanolyan helyzetbe jusson, mint a többi ottani népcsoport. …  

 

Bécs, 1938. november 2. Joachim Ribbentrop s.k. Galezzo Ciano s.k.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A trianoni Magyarország területe 1938. november 2-ig 93.000 négyzetkilométer volt. A bécsi dön-

tés értelmében a terület 12.400 négyzetkilométerrel nőtt, és lélekszáma 1.000.000 -val lett több. …  

A magyar nemzet érzését legjobban a Pester Lloyd főszerkesztője Ottlik György juttatta kifeje-

zésre, amikor november 3-án - többek közt - ezt írta: … Azonban a történelmi tényt soha nem szabad 

elfelejtenie senkinek, különösen a magyaroknak nem, hogy ez az esemény nem csak meghatározta a 

történéseket, hanem ez az eljövendő politika alapja is marad. A Német Birodalom hatalma és akarata 

nélkül a dolgok soha nem jutottak volna el idáig, sőt a kezdetekig sem lehetett volna elérni, Joachim 

Ribbentrop külügyminiszter céltudatos tevékenységével ez az akarat, ez a kristálytiszta ítélet, ez a szik-

laszilárd elhatározás, a helyesen felismert elv maradéktalanul érvényre is juthatott ugyanúgy, mint ahogy 

Németország a mai emlékezetes, felejthetetlen újjászületés napján, Magyarországgal szembeni barátsá-

gát is bebizonyította. A magyar nemzet, amely a legjobb barátaival az oldalán nagyon nehéz harcot vívott 

meg, sosem felejti el, hogy köszönettel tartozik. …  

 

Kánya miniszter sajtónyilatkozatában ezt mondta: „A tegnapi bécsi döntésben meghozott határozat 

azt is magával vonta, hogy fájdalmas áldozatokat kellett hoznunk a magyar-cseh probléma megoldásá-

ban. Reméljük azonban, hogy az áldozatok elviselését megkönnyíti az a tény, hogy jövőben jobb kap-

csolat lesz köztünk és északi szomszédunk között.” … 

 

Este… hihetetlen tömeg töltötte meg a Budavári Palota nagy terét, ahol Imrédy beszédet tartott a 

feleségével és fiaival az erkélyen megjelenő kormányzónak: „Főméltóságú Kormányzó Úr! Megjelent 

itt Főméltóságod előtt a lelkes magyar fiatalság és Budapest lakossága, spontán kifejezve szeretete és 

ragaszkodása mellett köszönetét, hűségét és ragaszkodását. Főméltóságod emelte fel a magyar feltáma-

dás zászlaját húsz évvel ezelőtt Szegeden. Most ezt a zászlót a győzelemre emelhetjük. Ennek a győze-

lemnek a fényében köszönjük Főméltóságod két évtizeden át vezetett bölcs, biztos és bátor kormányzá-

sát, és köszönetet mondunk a férfias, nyugodt és határozott kitartásáért az elmúlt hetek idegölő zűrzava-

rában.  

 

Ennek a nagyobbá váló nemzetnek minden egyes fia hűséggel és tisztelettel követi Főméltóságodat 

azon az úton, amelyet mutat nekünk, mert tisztában vagyunk azzal, hogy ez az út a helyes, az igazi ma-

gyar út. Ezen az úton egy szép magyar jövő elé nézünk. Isten bőséges áldása kísérje Főméltóságodat, a 

Főméltóságú asszonyt és egész családját.” 72 

 

                                                           
72 Részletek Edgár v. Schmidt-Pauli Horthy Miklós c. könyvéből 
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Kornis Gyula elnök a képviselőházból: … A nemzet szívét őszinte hála tölti el állami életünk mind-

azon tényezői iránt, akik nemzeti életünknek ezt a nagy történeti fordulatát államférfiúi bölcsességgel, 

öntudatos erővel és szívós munkával előkészítették. Elsősorban az ország Kormányzója vitéz Horthy 

Miklós ő főméltósága, legfőbb Hadurunk iránt, akinek személyiségében a magyar heroikus emberesz-

mény a legszebb formában öltött testet, akinek rendíthetetlen hivatástudata, a legrosszabb helyzetben is 

a nemzetbe mindig hitet sugalló ereje az agyoncsonkított országot nemcsak a romokból építette újjá, 

hanem most nemzetközi tekintélyével és kitartó munkájával az ország jókora darabját vissza is szerezte. 

A nemzet pedig, a most leomlott határon innen és túl, a hosszas, idegfeszítő diplomáciai küzdelem kö-

zepette, amelyben hadseregünk felvonuló ereje büszke elszántságunk biztosítéka volt, kemény fegyel-

mezettségről, méltóságteljes türelemről s hősies önmegtagadásról tett tanúságot. 

Hálát adva az Egek Urának, hogy annyi szenvedés és megalázás után felénk fordította tekintetét, 

ezeréves múltunkból fakadó mély áhítattal kérjük Őt, hogy immár tágasabb határok között, kilencmillió 

helyett tízmillió magyar minél hatékonyabban tölthesse be történeti küldetését s területben és erőben 

egyre gyarapodva, minél szilárdabban alapozhassa meg a szebb és boldogabb magyar jövendőt. 73  

 

Horthy Miklós: Emlékirataim 

 

»Ha Pozsonyt számos magyar lakójával nem is kaptuk vissza, azért november 2-át mégiscsak nagy 

és jelentős napnak tekintette a magyar nép, mert semmit sem tudott a döntés előzményeiről és hátteréről. 

A közvélemény hangulatának adtam kifejezést, amikor a közös hazánkba visszatérő lakossághoz a kö-

vetkező szózatot intéztem:  

„Megint szabadok vagytok! A fájdalom és megpróbáltatás ideje elmúlt. Szenvedésetek, rendíthe-

tetlen akaratotok és mindannyiunk küzdelme győzelemre vitte igaz ügyünket. Ismét ott ragyog felettetek 

a szent korona dicsőséges fénye. Ezeréves múltunk sorsközösségének újra részesei vagytok. A magyar 

haza gondviselő szeretettel vár benneteket. A magyar királyi honvéd az első, aki a szolgaságból felsza-

badított hazai rögökre lép. Szeretettel öleljük magunkhoz ennek a területnek valamennyi népcsoportját, 

amely a felszabadulás ünnepén velünk együtt örvendezve vesz részt. Legyen mindenütt rend, nyugalom 

és szorgalmas munka. Ne feledjétek: az egész világ tekintete rajtatok függ! Isten áldja szeretett hazán-

kat!”  

November 6-án csapataink élén, a Duna hídján áthaladva bevonultam Komáromba; 11-én pedig 

Kassára. Aki úgy, mint én, látta mindkét városban az öröm megható és keresetlen kitöréseit, aki látta, 

mint borultak az emberek egymás karjába, vagy hullottak térdre az út mellett, és hogyan sírtak örömük-

ben, az megértette, hogy valódi felszabadulás ment végbe - mégpedig háború és minden vérontás nélkül.  

 

Kassa előtt hatalmas diadalkapu várta a bevonulókat. A menet élén haladó huszárjainkat elragadta 

a lelkesedés, és átvágtáztak azon a vonalon, amely nemrég még Magyarország határa volt. Az ősi törté-

nelmi város bizonyára még sohasem látott falai között ekkora embertömeget. Közelből, távolból, sőt 

Budapestről is sok ezren sereglettek össze. „Az eddig igazságtalanul meggyötört és kétségbeesett nemzet 

feltámadó boldogságának ragyogó kitörése ez!” ‒ kiáltott fel a megható jelenetek láttára Rothermere 

lord. Ő Londonból sietett Kassára, hogy tanúja lehessen a nemzet örömének.  

 

Ez annak a politikának a sikere volt, melyet 1927 óta újságjában, a Daily Mail-ben olyan lelkesen 

támogatott és képviselt. A számos szónok közül csak Esterházy János grófot, a csehszlovákiai magyarság 

vezérét említem, aki honfitársai érdekében mindig bátran és önzetlenül szállott síkra. Először magyarul 

válaszoltam, de azután szlovák nyelvű új állampolgárainkat saját nyelvükön biztosítottam, hogy szá-

mukra is megelégedést hoz majd a változás. A katonai díszmenet után, amelyen magyar nemzetiségű, 

nemrég még csehszlovák katonák is részt vettek, mégpedig addigi egyenruhájukban, ünnepi tedeum volt 

a székesegyházban, ahol II. Rákóczi Ferenc, szabadsághős fejedelmünk sírját megkoszorúztam.  

 

Néhány hónappal kassai bevonulásunk után sorkerült a csehszlovák "féregnyúlvány" sebészeti el-

távolítására is. Mussolini nevezte így Kárpátalját. Ezt a keskeny területet, ahol a törzsökös magyarságon 

kívül nagyobb számmal laknak a Kárpátok lejtőin beszivárgott görög katolikus rutének, a trianoni szer-

ződés 1920-ban az újonnan alakított csehszlovák államhoz csatolta, hogy annak közvetlen vasúti csatla-

kozása legyen Romániával, és hogy a magyar-lengyel közös határ megszüntetésével teljessé váljék Ma-

gyarország körülzárása. A békeértekezlet ugyan arra kötelezte a prágai kormányt, hogy e terület részére 

saját országgyűléssel bíró önkormányzatot biztosítson, ez azonban sohasem következett be.  

 

                                                           
73 1935- 1940 / Képviselőházi napló, 1935. XX. kötet * 1938. június 21. - 1938. december 5. / Ülésnapok / 1935- 341 1938. 

november 8. 252. o.  
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A második világháború után Beneš a Kárpátalját "odaajándékozta" kommunista szövetségesének, 

holott ez az országrész sohasem tartozott Oroszországhoz, a Szovjetunió az Atlanti Charta 74 elfogadá-

sával minden területi gyarapodásról lemondott, és a lakosságot elzárták attól, hogy önrendelkezési jogá-

val élhessen. Ha korábban szóba hoztuk igényünket az egykor Szent István koronájához tartozott Kár-

pátaljára, Berlinben kevés megértésre találtunk, mert a német politikusok és vezérkar nem tartották kí-

vánatosnak, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak közös határa legyen.  

A müncheni egyezmény után azonban a Kárpátalján egyre zűrzavarosabbá vált a helyzet, úgyhogy 

a prágai kormány 1939 januárjában kényszerült, hogy a rend helyreállítására odaküldje Prchala táborno-

kot. Ez a kísérlet nem járt sikerrel. Január 6-án jól megszervezett támadás történt a bécsi döntéssel Ma-

gyarországhoz visszacsatolt és határszéli várossá vált Munkács ellen; majd február 25-én Ungvár városát 

is megrohanták. Magyarország ezután már nem nézhette tétlenül, hogy felelőtlen elemek, köztük főként 

a Szics-gárda 75 határai biztonságát állandóan veszélyeztethessék.  

 

A kérdés megoldása égetővé vált, mikor Hitler bevonult Prágába, és Szlovákia kikiáltotta önálló-

ságát. Ha már a prágai kormány képtelen volt a rend helyreállítására, akkor ez annál kevésbé volt várható 

a még csak kialakulóban lévő Szlovákiától. A Kárpátalja egy része néhány hónap előtt visszakerült Ma-

gyarországhoz, s így a terület többi részének nem volt már vasúti összeköttetése Szlovákiával meg Prá-

gával, és megközelítése Szlovákia felől minden egyéb módon is nehézzé vált. A kérdést nem terjeszthet-

tük a müncheni egyezményt aláírt hatalmak döntése elé, hiszen ezt az okmányt Hitler eljárása azóta már 

széjjeltépte. Kormányunk tehát március 14-én, vagyis ugyanazon a napon amikor Szlovákia független-

ségét kikiáltották, 12 órás ultimátumot intézett a pozsonyi kormányhoz, a Kárpátalja kiürítését követelve. 

Ez meg is történt, és csapataink bevonultak. Berlin nem emelt kifogást. Ránk nézve fontos volt, hogy a 

lengyel-magyar közös határ megteremtésével megelőzzük a németek esetleges átkaroló szándékát.« 76  

 

Erdély visszatér 

 

» Az 1939-es és 40-es év izgalmas idejében román uralom alatt élő magyar testvéreink türelmetle-

nül rázták börtönük rácsát, és hasonló sorsot követeltek, mint amilyenben felvidéki véreink már része-

sültek. Viszont román részről az ezzel a törekvéssel szemben alkalmazott rendszabályok egyre inkább 

kiélesedtek, és természetszerűen megsokasodtak a helyzetet elmérgesítő esetek. A megoldást elkerülhe-

tetlenül meg kellett találnunk.  

A határ mindkét oldalán már felvonultak csapatok, és egyetlen szikra elég lett volna, hogy az el-

lenségeskedés lángra lobbanjon. Ez azonban sem Németországnak, sem Olaszországnak nem volt ér-

deke, sőt, jól meggondolva, nekünk sem. Ezért – amint Ciano naplójában olvasható – Teleki 1940. már-

cius 25-én Rómában nyomatékosan hangsúlyozta, hogy ő semminő, még közvetett felelősséget sem haj-

landó vállalni, hogy Románia elleni fellépéssel ürügyet szolgáltasson a Szovjetuniónak a helyszínen való 

megjelenésre, és feltárja előtte a kaput Európa felé. Moszkva 1940. június 26-án Romániához intézett 

ultimátuma 24 órán belül Besszarábia és Bukovina átadását követelte, s Németország kénytelen volt Ro-

mániának a követelés teljesítését tanácsolni.  

De ugyanakkor elhatározta, hogy saját csapataival megszállja a román olajvidéket, s ez Bukovina 

orosz megszállása miatt csak magyar területen át volt keresztülvihető. Teleki ezt a második átvonulási 

kérést is meg akarta tagadni, viszont én úgy véltem, hogy a Bukovina megszállása következtében fenye-

getővé vált szovjet veszedelem áll előtérben. Így aztán többnyire éjjeli vonatokon és szinte észrevétlenül 

vonultak át Magyarországon az úgynevezett Lehrbigad-ok. … Mussolini szintén a német kívánság telje-

sítése mellett nyilatkozott.  

 

A tengelyhatalmak katonai összeütközésünk elkerülése érdekében minket és Romániát nyomaté-

kosan arra biztattak, hogy az erdélyi kérdésre tárgyalások útján keressünk megoldást. … Ezt természe-

tesen Berlinben is nagyon jól tudták, és mint a későbbi események megmutatták, az erdélyi kérdést ál-

landóan úgy kezelték, hogy hol a románokkal, hogy velünk szemben használhassák fel csalétkül. Miután 

a Romániával közvetlenül folytatott tárgyalásaink, amint előre látható volt, eredménytelenül végződtek, 

rábírták Romániát, hogy a tengelyhatalmak döntőbíráskodását kérje. Ismét Szavojai Jenő herceg bécsi 

palotája volt a színtér, ahová Ribbentrop és Ciano 1940. augusztus 30-ára Telekit és Csákyt, román rész-

ről pedig Manoilescu külügyminisztert és Valer Pop követet meghívták, hogy nem mondjam, maguk elé 

idézték.  

                                                           
74 Roosevelt és Churchill 1941. augusztus 12-én véglegesített közös nyilatkozata a két ország háborús célkitűzéseiről; a dek-

laráció, melyhez a Szovjetunió is csatlakozott az év szeptember 24-én a londoni konferencián, az egyesült Nemzetek egyik 

alapokmánya lett. 
75 Az 1938-as müncheni szerződés után megmaradt Csehszlovákiában autonómiát kapott a Kárpátalja is. Volosin ottani kor-

mánya létrehozta az Ukrán Nemzeti Pártot és ennek fegyveres szervezetét, a Szics-gárdát. A németek támogatásával terrorista 

eszközökkel üldözték a magyarokat, cseheket és zsidókat.   
76 Horthy Miklós: Emlékirataim: 220-222. o. 
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A döntőbírósági határozat értelmében Máramarosszigettel, Szatmárnémetivel, Nagyváraddal, Ko-

lozsvárral, Marosvásárhellyel és más városokkal együtt 43 500 négyzetkilométer terület került vissza 

Magyarországhoz mintegy 2,5 millió lakossal. Viszont, hogy csak a nagyobb városokat említsem, 

Brassó, Nagyszeben, Segesvár, Arad és Temesvár román kézen maradt. A második bécsi döntés ugyan-

azokat a határozmányokat és kikötéseket tartalmazta, mint az első. …  

Első pillanatban még az sem zavarta meg az általános örömöt, hogy a határt szembeötlően észre-

vétlenül vonták meg, mert ez vasútvonalakat meg közutakat vágott ketté és városokat közüzemeiktől 

szakított el. Midőn szeptember elején a csapatok élén a felszabadított városokba bevonultam, igazán nem 

sejtettem, hogy valamikor Erdélynek még ezt a részét is újból elveszítjük – méghozzá milyen szörnyű 

körülmények között!« 77  

 

Jugoszlávia  

 

Olaszország október 28-án megtámadta Görögországot, és ezzel a háborús veszély egész Délkelet-

Európára fenyegetővé vált. Ekkor kísérletet tettünk, hogy … a veszélynek elejét vegyük, és ezért a belg-

rádi kormánnyal barátsági egyezményt kötöttünk. … Belgráddal kötött egyezményünk megfelelt tehát 

az általános helyzetnek, azonban kezdeményezői, Teleki és Csáky azt az előnyt akarták ezzel mindkét 

ország számára biztosítani, hogy egyiket a másik ellen ki nem játszhassák. Az egyezményt 1940. dec-

ember 12-én írtuk alá. …  

 

Hitlert nagyon rosszul tájékoztatták a jugoszláv állapotokról, … Megparancsolta, hogy Jugoszlá-

viát „katonailag és nemzeti egységében is meg kell szüntetni”, és hogy ezt a büntető hadjáratot a legna-

gyobb sietséggel hajtsák végre. Repülőgépen hozzám küldte Sztójay tábornokot, berlini követünket egy 

levéllel; ebben nemcsak a német csapatok zömének átvonulásához kérte hozzájárulásomat, hanem a had-

járatban a magyar csapatok részvételére is felszólított. … Felajánlotta mindazokat a magyar területeket, 

melyeket 1919-ben a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak kellett átengednünk. 

E levél következtében nyomban koronatanácsot hívtam egybe, mert szerfölött nehéz elhatározás 

elé állított bennünket. A Lengyelország megtámadására készülő német csapatok számára megtagadtuk 

volt az átvonulást, viszont Románia felé megengedtük. Most azonban nemcsak azt kívánták tőlünk, hogy 

elősegítsük a támadást, hanem hogy katonailag magunk is részt vegyünk benne, mégpedig olyan ország-

gal szemben, amellyel decemberben kötött barátsági egyezményünket csak négy héttel előbb, február 27-

én ratifikáltuk. Hitler bizonyosra vette, hogy örömmel ragadjuk meg majd az alkalmat Dél-Magyarország 

visszaszerzésére.  

 

Teleki miniszterelnök a dilemma megoldására tragikus és önfeláldozó módot választott. Tisztában 

volt azzal, hogy ha Hitlernek tagadó választ adunk, azt nyomon követi Magyarország megszállása. Tudta 

azt is, hogy a másik oldalon álló, valamilyen „exitkormánytól” sem várhat semmit. Akkor azután tudo-

mására jutott, hogy Werth a kormány háta mögött már megegyezett a német vezérkarral az átvonulás 

technikai részleteiről, ehhez még az a tény is hozzájárult, hogy London hadüzenettel fenyegetett meg 

bennünket; inkább önként megvált életétől, semhogy jobb megoldás hiányában, meggyőződése ellenére 

igent kelljen mondania arra, amit a Jugoszláviával kötött egyezmény miatt nem tartott összeegyeztethe-

tőnek lelkiismeretével. … Mélyen bevésődtek emlékezetembe következő szavai: „Halálommal talán 

még tehetek utolsó szolgálatot hazámnak.” « 78  

 

Teleki miniszterelnök üzenete Londonba meg Washingtonba a megértést kérő üzenet, a válasz pe-

dig, a meg nem értés válasza. Mi a frászt vetettek ezek után szemünkre a szövetségesek? Hát nem rajtuk 

múlt megítélni tárgyilagosan, egy körbezárt ország tehetetlenségét? Dehogynem! Telekit lelkiismerete 

az öngyilkosságba viszi. Ez volt ezekkel szemben Teleki végső döntése. Tudtuk, számunkra ez a háború 

szinte elkerülhetetlen. És az őt követő Bárdossy László miniszterelnök? Talán ő Hitler csábításának en-

gedett?  

A döbbenet, amely az egész magyar nemzetet érte Teleki halálával, hiába figyelmeztetett arra, ami 

sajnos elkerülhetetlenül bekövetkezett. Kutyaszorítóba került az ország. Ebben a helyzetben: „Helyének 

betöltése nem tűrt halasztást, és így már 1941. április 4-én kineveztem utódává Bárdossy László külügy-

minisztert”. Bárdossy, mint diplomata, hosszú ideig dolgozott Angliában, ahol alkalma nyílt kiismerni 

az angol politika mozgató rugóit. Azt is tudta, Nagy-Britannia elkötelezettsége a Trianoni szerződésben 

olyan álláspont volt, amin, több évtizeden át nem kívánt változtatni. Márpedig ha az angolok netán most, 

mégis elismerik a magyar vezetés kényszerhelyzetét, tehát a magyarok mellé állnak, az, múltbéli téve-

déseik, belátását is kívánná tőlük.  

                                                           
77 Horthy Miklós: Emlékirataim 235-238. o. 
78 Horthy Miklós: Emlékirataim 240-244. o.  
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Viszont az angolok vezetőinek szemléletében, Magyarország Angliától elég messze van ahhoz, hogy 

saját szabadságuknak, hatalmuknak elsődlegessége alá rendeljék a magyarok ügyét. Ezt tették.  

 

Egyébként is, a németek törekvései Anglia elfoglalásának tervével, az angolok saját félelmeit tolta 

cselekedeteik előterébe. A német terjeszkedés pedig egyre közelítette a magyar határt. A megszállás ve-

szélyesen közeledett. Ez csupán az egyik ok volt a félelemre. De mennyi más kényszer szorította összébb 

a kormányfő cselekvési lehetőségét ahhoz, hogy az együtt megjelenő hatásokkal szemben biztosítsa a 

magyar nemzet semlegességét!  

A történelem ismerete nélkül bármi állítható Magyarország második világháborús szerepé-

ről.  

Végül is nem az országról, főként nem a nemzetről szól a történet, ha pedig az ország vezetőinek 

döntései kerülnek elő, akkor nem az állam vezetőinek döntéseiből célszerű indulni ki. Az igazság igényli, 

hogy a történelmi körülményeket vizsgáljuk meg először. A körülmények nagymértékben befolyásolják 

a végső döntéseket, tehát indokaivá válhatnak.  

A végső döntésekről azután ítéletet lehet mondani. Ezzel a logikával közelebb kerülhetünk annak 

felismeréséhez, miért döntött az adott helyzetben így vagy úgy a felelős vezető személyiség. Mit gon-

dolhatunk erről? Kimondható valamiféle igazság? Nem hiszem. A ma már történelminek is elismert „kö-

rülmény” nem adott más választási lehetőséget! Bárdossy közismerten reménykedett a német győzelem-

ben. Azt képzelhette el, ha a németek győznek a háborúban, a magyar nemzet visszaszerzi a délvidéket. 

Mondanom sem kell, Bárdossy belső meggyőződését nem a nácik iránti szeretet vezérelte.  

 

» Bárdossy Lászlót a háború után, mint „háborús bűnöst” az úgynevezett népbíróság elé állították, 

miután az amerikaiak Ausztriában letartóztatták és a magyarországi kommunistáknak kiszolgáltatták. 

Mielőtt agyonlőtték, felkiáltott: „Istenem, szabadítsd meg Magyarországot ezektől a bitangoktól!” Aki a 

politikában sohasem követett el hibát, az emelje fel az első követ, hogy Bárdossy Lászlóra dobja. Bátor 

halálával bevonult a magyar vértanúk sorába, és a magyar szívekben él tovább. «  

 

Ha a délvidéki bevonulásra gondolunk, mondjuk azt, mint amit ő mondott a népbíróság előtt:  

‒ Mi magyarok, vagy a nácik? Hiszen véreink vannak ott.  

 

Ez egy történelmi körülmény volt. És ebben a történelmi helyzetben, számomra az a megválaszo-

latlan kérdés, az egymással szemben helyezkedő nemzetközi felállásban ki volt mellettünk? Bárdossy 

reménykedhetett abban, a szövetségesek megértik politikáját! Nem is akarták megérteni. Az sem elha-

nyagolható dolog, milyen volt a kormány mozgástere, lehetősége, külsősegítés, tehát a szövetségesek 

bennünket támogató akarata nélkül, a hazai politikai vezetőkörökön belüli megosztottság mellett? És ez 

utóbbi, vagyis a belsőmegosztottság, érdekes módon, mindig jelen van belül, amikor pedig a magyar 

nemzet érdekében egységnek kellene lenni! Elgondolkodtató.  

 

» A németek átvonulása a bánsági hadműveleti területre már teljes mértékben folyamatban volt, 

mielőtt Hitler követelésére hivatalos választ adtunk volna. Így kényszerhelyzetbe jutottunk: ha nem vo-

nulunk be a németek által már átkarolt Bácskába, akkor ez a terület légüres tér lesz, amelyben az ott lakó 

magyarság és németség is védtelenül marad a csetnikbandák vérengző garázdálkodásával szemben. A 

szerbek az első világháború után éppen erre a vidékre telepítették le nagy számban a „dobrovoljácokat”, 

többnyire Montenegróból és Macedóniából származó önkéntes harcosaikat, s ezek nem vártak parancsra, 

hogy megtámadják a nem szláv lakosságot.  

Másrészt teljes bizonyossággal kellett számítanunk arra, hogy ha Hitlernek a Bácska megszállására 

vonatkozó követelését elutasítjuk, akkor a német hadvezetőség nemcsak ezt viszi keresztül saját csapa-

taival, hanem felvonulási vonalainak biztosítására szükségesnek fogja találni a „renitens” hátországnak, 

tehát az egész Duna – Tisza közének katonai megszállását is, mégpedig annak központjával, Budapesttel 

egyetemben. Teljesen tisztába voltunk azzal, hogy ez Magyarország függetlenségének végét jelentené. 

Önfenntartásunk érdeke azt parancsolta, hogy a trianoni határtól délre lakó testvéreinknek védelmet 

nyújtsunk. Feladatunkat azonban arra korlátoztam, hogy csapataink csakis Magyarország régi határáig 

nyomuljanak előre.  

Jugoszlávia összeomlása igen gyorsan bekövetkezett. A német csapatok 1941. április 6.-án lépték 

át a jugoszláv határt. Április 8-án a jugoszlávok repülőtámadások egész sorát intézték magyar városok, 

köztük Szeged, Pécs és Körmend ellen. Április 10-én kikiáltották az önálló horvát államot. Ugyanakkor 

aggasztóan nagy számban érkeztek hírek a szerb bandák erőszakosságairól, amelyeket jugoszláv terüle-

ten élő magyarokkal szemben elkövettek. Csak ezután adtam ki a parancsot csapatainknak Bácska meg-

szállására. … « 79  
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A trianoni szerződés (1920. jún. 4.) hazánkat a függőlegesen vonalazott rész határai közé szorította. 

Horvát-Szlavónországokból, a Bácskából, a Bánság egy részéből, Szlovéniából, Bosznia-Hercegoviná-

ból, Dalmáciából, Szerbiából, Montenegróból és Macedóniából megalakult a Szerb-Horvát-Szlovén Ki-

rályság, amely később a Jugoszlávia nevet vette fel. Egész Erdély a mellette fekvő, jelentős anyaországi 

területtel és a Bánság nagyobb felével Románia birtokába került. A Dunántúl nyugati határszélét az oszt-

rák köztársasághoz csatolták Burgenland néven, kivéve a népszavazáson visszanyert Sopron várost és 

környékét. A Szlovákiának elnevezett Felső-Magyarországot és a Kárpát-Ukrajnának (Kárpátaljának) 

elnevezett északkeleti magyar felvidéket az újonnan felállított Csehszlovákiába olvasztották be.  

 

Az ábrán látható: a vastag vonallal körülkerített terület 1918-ig a magyar szent korona országait 

foglalta magában, tehát a dualisztikus Osztrák-Magyar Monarchia egyik egyenrangú felét: a magyar ál-

lamot. A Horvát-Szlavónországoktól nyugatra eső Szlovénia Ausztriához tartozott, míg a délre fekvő 

Bosznia-Hercegovinát Magyarország és Ausztria közösen birtokolta. Belgrád az akkori szerb királyság 

fővárosa volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első bécsi döntés (1938. nov. 2.) Szlovákia ferdén vonalazott, túlnyomóan magyarok lakta ré-

szét visszaadta Magyarországnak. 1939. márciusában Magyarország megszállta a Kárpátalját, és ezzel 

közös határa lett Lengyelországgal. 

A második bécsi döntés (1940. aug. 30.) kettéosztotta Erdélyt, és a vízszintesen vonalazott északi 

részt visszacsatolta Magyarországhoz. 1941. áprilisában Magyarország megszállta a Bácskát, a Duna-

Dráva közi baranyai háromszöget és a Muraközt, amelyek Trianon előtt mindig az anyaországhoz tar-

toztak. 
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Az 1947. februári párizsi békeszerződés megint visszaszorította Magyarországot a trianoni határok 

mögé, sőt Csehszlovákia javára Pozsonytól délre a Duna jobb partján még három falura terjedő "határ-

kiigazítást" is tett. 80  

 

Mából a múltba 

 

A napjainkban zajló háborúk, az ember embert gyilkoló szemtől-szembe állások hadműveletei, 

önfeláldozó kamikáze és távirányítású robbantások sorozatai. Európa keleti felén ezek a helyi gyilokvil-

lanások a világháborúk utáni osztozkodásokból visszamaradt nemzeti, nemzetiségi viszályok lezárásaira 

való törekvések leggyakoribb formái voltak. Ha belülről nézzük csupán a folyamatokat. De ha körülné-

zünk földi világunkban Afrika fekete földjére, a Közel-Keletre, India térségére, Ázsiára, az Arab világra: 

mindenhol temetik az elesetteket, vagy tömegsírok kapui nyílnak meg. Új biológiai tömegfegyver keríti 

hatalmába a föld milliárd lakosát, éhínség söpör végig ma ott is, ahol valamikor jóllaktak az emberek. 

Nincs béke a földkerekén. 

Jelen van közöttünk a rettegés, amit az atombomba jelent az emberiség végzetének felismerésével; 

amit itt Európában a csernobili pukkanás megerősített, és minden marad. Csernobilhoz igen közel, Ma-

gyar Hazánkban, arra kaptuk fejünket fel, egyik-másik barátunk, ismerősünk, rokonunk kórságba esésé-

nek jelei kerültek elő, vagy temettünk. Csernobiltól távolabb, északon vagy délen, nyugatabbra, más 

földrészeken is így vannak ezzel a dologgal az emberek, hacsak a butaság vagy a közöny mértéke nem 

nagyobb a félelemnél. Ha a távolság túl messze van a pukkanások helyszíneitől, akkor tompább az agy. 

A félelem viszont így is, úgy is fennáll, a fenyegetettség ébren tart, annak ellenére, hogy az első jelentős 

hidegháború megszakadt, vagyis, ma nincs hirdetve két ideológiailag szembenálló katonai tömb egymás-

sal szemben, csupán gombnyomásnyira.  

 

A helyi háborúskodásokhoz ember kell csak, kézifegyverrel kezében. Azután, ha a haditermék 

gyártók és bankárjaik jó üzletet szimatolnak, szítják a helyi indulatokat, hitet-fajt állítva egymással szem-

ben, már szállíthatják a taposóaknák tízezreit, vállról indítható rakéták ezreit és indulhatnak a lánctalpa-

sok, kishatótávolságra küldhető rakéták. A huszonegyedik század második évtizedének elején ez történik 

Ázsia és Afrika országaiban. Elöljáró felvetés: a második, töltényes, aknás, bombás ember világát pusz-

tító háború nem fejeződött be. A koronavírus új fegyver az emberiség ellen. A csataterek áthelyeződtek, 

visszarendeződésük is jelen van a huszonegyedik század küszöbén is, csiszoltabbak, pontosabbak a fegy-

verek, az arzenált szélesítették a lelkek bombázásával, a felajzott Európába „vándorlók” útra indításával. 

Van minderre és mindenre tőkés és tőke. 

 

A hadigépezet döntő része felépítésében, közel hasonló, emberre alapozott volt Hitler hatalomra 

jutása idejében. És akik Hitlert hatalomba juttatták, harctéren nem szerettek fegyvert forgatni, csak vadak 

vadászatán. Pénzt forgatni annál inkább és rengeteg fegyvert-fegyverzetet gyártattak vagy gyártottak, és 

adtak el a pusztítás örömére. Mert bezsebelni a hasznot, öröm.  

„ … E hazafias torna azonban nem változtatott azon, hogy a ’tőke’ = a haszon. Gustávot a jubileumi 

ünnepség után kitüntették ugyan a Vaskereszttel – de azért zavartalanul szállított ágyúkat azoknak az 

országoknak, amelyekről mindenki tudta (legjobban Krupp), hogy közelgő összecsapásban Németország 

ellenfelei lesznek. Így például Anglia, Franciaország és a cári Oroszország rendszeresen megkapták a 

legmodernebb Krupp-ágyúkat, s a német-angol tengeri fegyverkezési verseny kellős közepén Krupp ha-

jógyárai évente nyolc hadihajót szállítottak az angol flottának!” 81 

 

Mondja valaki, hogy ez ma másként történik-e?  

 

*** 

 

Sok német ember kellett a második világháborúhoz is ezeknek, mégpedig célvezérelten, azzal a 

belső meggyőződéssel, hogy minden német ember akarjon a világhatalom részese lenni. Azt, hogy min-

den német ember hitt-e ebben a felemelő érzésben és magát világmegformálónak vélve, belső meggyő-

ződésévé vált a hitleri világkép, azt nem tudom. Viszont beállt a sorba. Annyit jegyezzünk meg, ha beállt 

a sorba, parancsra, meggyőződésből, avagy félelemből, mundérban vagy civilben, mindegy, ott volt, és 

az agyába döngölt cél érdekében hajtotta végre a parancsot.  

Harcolt, ölt vagy megölték. És itt vetül elém egy fontos kérdés, a Wehrmacht és a Magyar Hon-

védség valamennyi kiskatonája és tisztjei mind nyilasok voltak? Talán a történelem ad erre is választ, 

kérdés: a történész válasza mennyire hiteles? Ez a kérdés vezetett el a tanúhoz, aki emlékezett, nem 
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elmélkedett a múlton. Koronatanúja lehetett az Európában történteknek, és egyben alakítója, meghatá-

rozó személyisége, hazája – nemzete történetének. 

 „Úgy alakult a helyzet, hogy Németország magyarországi barátai nem választhattak más utat, mint 

azt, hogy különbséget tegyenek a német nép és a „harmadik birodalom” között. Szívem mélyéből ellen-

szenvesnek találtam a nemzetiszocializmus úgynevezett „világnézetét” és a hitleri módszereket”. 82 

 

A fegyelmezetten vonuló hadigépezet látványa és a goebbelsi propaganda, félelemkeltő volt. Így a 

parancs végrehajtása során Európa kis államai, egymásután, annyi idő alatt adta meg magát, amennyi idő 

a német csapatok előrenyomulásához elégséges volt. Igen kis ellenállást tapasztaltak ezekben az álla-

mokban, ha egyáltalán volt ellenállás. Azt is tudni illik, hogy „Hitler hadviselése számára Magyarország 

számbavétele, geopolitikai és gazdasági okokból nélkülözhetetlen volt. Dánia, Norvégia, Belgium és 

Hollandia sorsából tudjuk, hogy Hitler miként bánt az olyan országgal, melynek vasútjára és nyersanya-

gára szüksége volt, vagy ha legalábbis érdekében állott, hogy azok használatától ellenségét megfossza. 

… Könnyű azt mondani, leírva meg egyenesen szépnek is látszik, hogy ahelyett, hogy behódoljunk, fel 

kellett volna inkább vennünk a bármennyire is kilátástalan küzdelmet. Ez a gondolat valójában tiszta 

képtelenség. Egyes ember követhet el öngyilkosságot, egy egész nép azonban nem. Az volt Magyaror-

szág tragédiája, hogy ezúttal – éspedig történelmében először – minden oldaláról egyszerre fenyegette 

veszedelem”. 83  

 

  A francia sereg néhány hétig vonult a közös határtól visszafelé, majd letette a fegyvert. És láss 

csudát, francia alakulat védte a Hitler-bunkert. Így azután kevés vérveszteség keletkezett. A csehek azon-

nal hadiipari kiszolgálóivá váltak a németeknek, hogy a cseh nép vérvesztesége legkevesebbre csökken-

jen. Miről nem beszélünk? Például arról, hogy a megszállt országok becsülettel kiszolgálták a megszál-

lókat. Ki tagadja ezt ma már? Az adminisztráció rendben működött, és erről miért is nem esik szó? Rend-

ben vagonírozták minden országban az embereket, mert parancs volt rá. Az elhurcoltak egy része volt 

zsidó, egy másik része volt cigány és egy harmadik része volt keresztény, vagy hitehagyott lengyel, cseh, 

szláv, tót, magyar, horvát, román, és a nem hű germán.  

 

Kérdésem az, hogy az emberek bevagonírozását és elhurcolásukat Európa nemzetei tették? Nem 

arról van itt szó, hogy emberi gyarlóságában a megfélemlített ember végre hajtotta a parancsot, vagy az 

egyik ember bosszúja működött a másik ember ellen? Hogyan is volt ez a lövészárkokban? Vagy én 

lövök, tehát végrehajtom a felsőbb utasítást, vagy engem lőnek le. Ugyanis a másik oldalon is végre kell 

hajtani a parancsot. Ilyen már ez a világ. Vagy, mindkét oldalon hátulról lőnek le parancsmegtagadásért, 

vagy szemből, akkor az ellenség voltam. Esetünkben, a tárgyalóasztalnál ülők többen, miért a magyar 

nemzetet tették ezért a borzalomért is felelőssé, amikor határozatukban ítélet született?   

 

A határaink körül alakuló térfoglalás, számunkra vitathatatlanul történelmi helyzetet hozott. A né-

met hadigépezet gyors térfoglalását látva Európában – a magyar politikai vezetést döntéseiben mi más 

befolyásolhatta és hogyan, azzal a kényszerrel szemben, amit a német politika, gazdasági és a hadi veze-

tése, erőfölényből gyakorolt vele szemben? A gazdasági rászorultság mellett, a diplomáciai bekerítést 

gyorsan követte a katonai, hiszen a német hadsereg igen rövid idő alatt vett bennünket körül. Az első 

perctől kezdve nem az volt a kérdés, hogy a német csapatok átvonulnak e Magyarországon, vagy nem 

vonulnak át?  

A kérdés az volt, mikor jön el ennek pillanata? A romániai olajmezőkhöz, az olasz-görög háború 

lezárása ügyében, a Jugoszláv tengeri kikötőkhöz lejutáshoz, vagy a Szovjetunió irányában a gyors fel-

vonuláshoz, a magyar utak, vasutak, és légterünk vezettek el. Igaz lehet-e a magyar politikai – nemzeti 

vezetés Hitler felé való elkötelezettsége? Mennyiben lehetett látható a majdani veszteség, ami szemben 

állítható lehetett volna a kényszerítő elkötelezettséggel?  

 

Az erőszak eredménye  

 

Április 24-én rövid látogatást tettem Hitler főhadiszállásán. Ekkor megtárgyaltuk a délkeleti poli-

tikai helyzetet. Nem sokkal előbb fontos jelentést kaptunk moszkvai követünktől. … ez a jelentés egészen 

világosan tárta fel azt a tényt, hogy a német birodalom és a Szovjetunió között fennálló feszültség közel 

áll a kirobbanáshoz. Visinszkij helyettes külügyi népbiztos április 12-én kijelentette, hogy a Szovjetunió 

„Magyarország akcióját Jugoszlávia ellen nem helyesli”. Emellett fenyegető szavak is hangzottak el: 

hogy Magyarország egy napon még majd szerencsétlenül jár, és „rongyokra tépik”.  
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Azonban Hitler is elégedetlen volt magatartásunkkal. Ő azt kívánta, hogy a balkáni háborúban mi 

is részt vegyünk; ehhez azonban nem járultam hozzá. … Hitler azt kívánta, hogy üzenjük hadat a Szov-

jetuniónak. … Június 23-án a minisztertanács, megtárgyalta Werth vezérkari főnök előterjesztését, mely 

haladéktalan hadüzenet érdekében foglalt állást. Hivatkozott arra, hogy Románia máris belépett a hábo-

rúba, úgyhogy Magyarország ahelyett, hogy egész Erdély megszerzésére nyílnék kilátása, vonakodásával 

a bécsi döntésben visszakapott részét is kockára teszi. Bárdossy álláspontját ez az érv sem ingatta meg, 

és ehhez a kormány tagjai is csatlakoztak… A határozat az volt, hogy a diplomáciai kapcsolatot megsza-

kítjuk, de tovább nem megyünk. …  

 

Június 26-án az a hír lepett meg bennünket, hogy Kassát és Munkácsot bombatámadás érte. Werth 

vezérkari főnök jelentése szerint az azonnali vizsgálat azt állapította meg, hogy a támadást szovjet repü-

lőgépek hajtották végre. Egy bombarepeszdarabon a leningrádi hadiszergyár jegyét ismerték fel. Ezzel a 

„kihívás” bekövetkezett, és június 27-én megjelent a hivatalos nyilatkozat: „Magyarország a felségterü-

letén végrehajtott, nemzetközijog-ellenes, ismételt szovjet orosz légitámadás miatt a szovjetunióval ha-

diállapotban lévőnek tekinti magát.” 84  

 

Nem kímélhetem meg Bárdossyt attól a szemrehányástól, hogy azokban a válságos napokban el-

titkolta előttem moszkvai követünk egyik táviratát, melyről csak három évvel később értesültem. Ekkor 

Bárdossy, nyomatékos kérdésemre, be is ismerte ezt a tényt. Kristóffy követ távirata azt a jelentést tar-

talmazta, hogy Molotov Magyarország semleges magatartása esetére az Erdély kérdésben a Szovjet tá-

mogatását helyezte kilátásba. …85  

Molotov ígéretének, melyet Kristóffynak tett, bizonyára kérdéses az értéke; nagyhatalmak ilyen 

vonatkozásban nem éppen tartózkodóak, ha arról van szó, hogy kis államokat bevonjanak a háborúba, 

vagy attól távol tartsanak, különösen pedig akkor, ha ígéretük másnak a számlájára történik. Moszkva 

cáfolata azonban – szemben a saját vezérkari főnökünk jelentésével – megfelelt a valóságnak!  

 

Erre a keserű valóságra a tények kényszerítenek. Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár 

1944-ben olyan titkos összejátszásról tett nekem utólag jelentést, amilyennek lehetőségével sohasem szá-

moltam. Az előzmények közvetlen ismerete alapján mondta el Bárczy, hogy Krúdy Ádám repülő száza-

dos, a kassai repülőtér oktatótisztje írásban jelentette Bárdossy miniszterelnöknek, hogy ő saját szemével 

látta, hogy a bombákat német repülőgépek dobták le. Időközben azonban a hadiállapot már beállott. Ezért 

aztán Bárdossy Krúdy századost hallgatásra intette és figyelmeztette, hogy ellenkező magatartása kelle-

metlen következményekkel járhat. A miniszterelnökség tisztviselői is parancsot kaptak, hogy hallgassa-

nak. … Ez tehát a Szovjetunióval szemben bekövetkezett hadba lépésünk hiteles története. 86  

 

*** 

 

Ide érkezve, szükséges visszaemlékezni, mi hangzott el az ideiglenes nemzetgyűlés 6. ülésén 

(1945. IX. 11-én), az ideiglenes kormány részéről:  

Balog István államtitkár (kg): „Ha vannak események, amelyek új korszakot nyitnak meg egy nép 

sorságban, ha vannak dátumok, amelyek fordulópontot jelentene egy nemzet életében, úgy bizonyára 

sorsdöntő nap, számunkra 1945. január 22-e, amikor a magyar delegáció Moszkvában aláírta a fegyver-

szüneti egyezményünket a Szövetséges Nagyhatalmakkal. Hogy az esemény jentőségét teljes egészében 

tisztán lássunk, röviden össze kell foglalnom az előzményeket.  

 

A világhatalomra törekvő náci Németország 1941 június 22-én, minden ok és hadüzenet nélkül, 

tisztán imperialista célokból megtámadta s Szovjetuniót. A németeknek érdekükben állott csatlós álla-

maikat is a maguk bűnös törekvései szolgálatába állítani. Már velük egyidejűleg lépte át a szovjethatárt 

Románia serege is, Szlovákia június 24-én üzent hadat. Nekünk magyaroknak, semmi okunk nem volt a 

velünk barátságban élő, sőt irántunk feltűnő jóindulatot tanúsító Szovjetunióval harcba keverednünk. 

Alig kaptuk vissza a 48-as zászlókat, már éreztük a gazdasági közeledés jótékony befolyását, tehát a 

kormánynak olyan kézzelfogható okot kellett koholnia, amellyel legalább látszatot teremthetett.  

 

Az ok, amit a közönséggel el kellett fogadtatnia Kassa bombázása volt, amelyet a nyilas sajtó, mint 

az oroszok gonosz támadását tálalt a magyar olvasóközönség elé. A valóság az volt, hogy kilenc idegen 

gép, melyekre a Szovjetunió felségjelvényeit hamisították, Csekmek László magyar repülőszázados ve-

zetése alatt bombázta Kassát, ölt meg ártatlan magyar embereket, hogy a velük szemben jóindulatú oro-

szok ellen hangulatot keltesen.  
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Bárdossy aznap estére összehívatta a külügyi bizottságot, de nem teljes egészében, hanem csak azt 

a 13 telefonon elérhető, feltétlenül megbízható tagját a külügyi bizottságnak, akikkel a kormány a had-

üzenetet tudomásul tudta vétetni. (Zaj.) Éjjel minisztertanács volt, de a miniszterek közül csak négyen 

jelentek meg a sorsdöntő tanácskozáson, melynek jegyzőkönyve csodálatos módon elveszett. {Buchinger 

Manó (szd): a szociáldemokratákat kidobták a külügyi bizottságból! – Tildy Zoltán  (kg) A kisgazda 

pártiakat pedig nem hívták meg! – Büchler József (szd): Közönséges csalók!}  

Most nemrég értesültünk róla, hogy Molotov külügyminiszter mennyi jóindulattal és mennyi ag-

godalommal küldött üzenetet a volt kormányzónak Kristóffy útján, de az Bárdossy szándéka sze-

rint sohasem jutott el a címzetthez. Tehát belementünk egy háborúba.” 87  

 

*** 

 

Mit tehetett Bárdossy, amikor a Kassai bombázást, Werth előterjesztése alapján az Államfő is Ma-

gyarország ellen elkövetett támadásnak ítélte meg? Bárdossy nem üzent hadat. Az úgynevezett Kassai 

bombázás után, Magyarországnak a részvételét ezzel indokolva, hadi állapotba kerültünk a Szovjetunió-

val. Az én meggyőződésem az volt és ma is az, hogy a Kassai bombázás, akárki is volt a kezdeményezője 

és akárkik is hajtották végre, végül is ürügyet szolgáltatott arra, hogy Magyarországot belekényszerítsék 

a második háborúba.  

A titkosszolgálat pontosan tudta, hogy Hitler és Antonescu megegyeztek Magyarország szétdara-

bolásában. Dunántúl Hitleré, a Duna-Tisza köze és a fölötte lévő terület a Cseheké és a Tiszántúl a Ro-

mánoké. Ez lett volna Hitler Magyarország elleni bosszúja. Magyarország földarabolása a Drangnach 

politika volt legveszedelmesebb terve Hitlernek ellenünk. Végül is, hitszegően a Szovjetuniót is megtá-

madta. Tervei szerint Ukrajna is az ő felügyelete alá került volna. Ennek viszont Magyarország volt 

gátlója. Gyűlölt minket Hitler, a legjobban és mindenkinél jobban. Nemhogy támogatta volna elvesztett 

magyarlakta területeink magyarjait, csak legföljebb bizonyos mértékben Horthy iránt kellett tisztelettel 

lennie. Addig ameddig. Ez is a történet kerekéhez tartozik.  

 

Azután Bárdossy miniszterelnöksége alatt Magyarország katonái is megindultak délre! De mond-

juk ki, nem a hitleri csapatok mellett! Mondjuk azt, hogy Bárdossy lépett be a háborúba? Vagy azt mond-

juk, kész helyzetet örökölt. Megint előtolul a kérdés: kitől örökölte? Telekitől? Nem. És akkor, ebben a 

történelmi pillanatban, nem teljesen mindegy, hogy a kormányzó vagy a miniszterelnök, mit szeretne 

hazája semlegessége érdekében tenni? A németek által teljesen körülzárt ország kiszolgáltatottsága, ek-

kor, még diplomáciai lavírozást sem tesz lehetővé, mert erre fogadókészség nincs a szövetségeseknél. A 

szövetségesek Európa újrafelosztására dörzsölik markukat, amihez nem a Csonka Magyarország újraé-

ledése a cél a Kárpát-medencében, hanem Hitler bukása Európában. Mert nem Magyarország feküdt le 

Hitlernek, hanem Európa feküdt le Hitlernek. És évtizedeken keresztül mit tettek a szövetségesek? Csen-

des tanúi voltak Németország épülésének.  

 

Csendes tanúk, csendes társak. Az mondható, hogy a második világháborúhoz vezető úton egész 

Európa csendestárs. Ezekben a nemzeti önfeladásokban, egyetlen európai ország politikai vezetésének 

sincsen hátsó gondolata? Dehogy is nincs! Csak ekkor még senki nem számolt azzal, hogy Hitler neve 

mögött megbúvó tőke, a második világháborút elveszíti. Persze a tőke nem veszített! A két oldal fegy-

verkezését támogatta, tehát nem csupán Hitler mögött állt. Ott állt a másik oldal mellett, a szovjetek 

mögött is. A fegyverek összecsaptak, megsemmisültek, emberi életeket követelve feleslegesen. És a tőke 

hihetetlen méretekben gyarapodott azon is, hogy a sok százmillió embert éhbérért dolgoztatva, kiszívta 

a nemzetek anyagi, pusztítva erkölcsi erejét. Elősegítve milliók pusztulását, de ez a tény a tőke szem-

pontjából teljesen érdektelen. Ezzel szemben, a történelemből azt kell tudnunk, mert ránk sütötték, hogy 

mi Hitler csatlósa voltunk. Csak mi.  

 

Ezt a balgaságot, hazugságot sulykolják évtizedek óta felnövekvő generációinkba. Mi ennek a ga-

ládságnak célja? Az, hogy egy öngyötrő, önbecsülésétől megfosztott, félelemben élő nép legyen a ma-

gyar. Mert a rossz emberek fejében kitervelt – kiagyalt, majd a társadalomba sulykolt hazugságok, az 

élők lelkében, lelkiismereti válságot okoz. Azután ez lassan megjelenik az egész magyar nemzetben ki-

múlhatatlanul, nemzetünkkel szembeni hazafias érzelmeink elveszejtésével együtt. Így szűnhet meg a 

magyar, mint nemzet.  

A történészek nagy-nagy felelőssége mai napig, hogy szó nélkül hagyják a helytelenül leírt törté-

nelmet. Mikor nyílnak ki végre a levéltárak olyan történészek előtt, akik tárgyilagosan képesek és akarják 

is összerakni igaz történelmünket.  

 

*** 
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A megszállás  

 

» Unternehmen Margarete I fedőnév, ez volt Magyarország úgynevezett „biztosítását” célzó kato-

nai akció, vagyis a megszállás fedőneve. … Később értesültem róla, hogy a Margarete I. eredetileg még 

szlovák és román egységek közreműködését és az én eltávolításomat is tervbe vette. « 88  

Horthy Miklós újabb találkozása Hitlerrel 1944 márciusában gyorsan ért véget. Hitler kijelentette, 

Magyarország jelenlegi „irányváltásával” szemben intézkedésekre kényszerül. Horthy: » Nem tudom, 

mit ért ön azon, hogy meg kell tennie intézkedéseit. Ha ez azt jelenté, hogy ön katonai rendszabályokra, 

vagyis független és szuverén államunk megszállására gondol, amely méghozzá annyi áldozatot is hozott 

Németországért, akkor ez példátlan szörnyűség lenne.  

A legnyomatékosabban óvom önt ettől, és tiltakozom az ilyen meggondolatlan lépés ellen, amily 

kimondhatatlan gyűlölete váltana ki az ön kormányzatával szemben. Majd hívatta Keitelt, és megkér-

dezte, hogy Magyarország megszállását még le lehet-e állítani. Keitel tagadóan felelt, mondván, hogy a 

csapatok bevonulás már folyamatban van. Amint ezt Szombathelyi nekem jelentette, közöltem Hitlerrel: 

„Akkor én természetesen lemondok”. Hitler: „Szavamat adom, önnek, hogy a német csapatokat azonnal 

visszavonom, mihelyt olyan magyar kormány alakul, amely bizalmamat bírja.”  

 

Tisztában voltam vele, hogy lemondásom nemcsak Magyarország megszállását nem akadályozza 

meg, hanem még jó alkalmat is ad Hitlernek arra, hogy százszázalékosan náci-nyilaskeresztes irányú 

kormányt ültessen nyeregbe. … Úgy gondoltam, hogy amíg helyemen maradok, erre legalábbis bizonyos 

mértékben kénytelenek lesznek a németek tekintettel lenni. Nem vonhatják el parancsnokságom alól a 

honvédhadsereget, és nem olvaszthatják be egyszerűen a német véderőbe. Addig, amíg én helyemen 

vagyok, a nyilaskeresztesek hatalomra segítését is aligha kockáztathatják, akiknek uralma hazánkban 

nemcsak számtalan magyar hazafi, hanem 800 000 zsidó és sok tízezer menekült pusztulását is jelentené. 

… Hitler magatartása velünk szemben – bármilyen „bizonyítékai” is lehettek az ellenséggel való tárgya-

lásainkról –, és ahogyan Magyarországot megrohanta, miután engem Budapestről elcsalt, olyan feneket-

len aljasság volt, hogy ez bennünket Hitler Németországával szemben a jövőre nézve minden kötelezett-

ség alól mentesített. … A klessheimi pályaudvaron láttam utoljára Hitlert. Vonatunkat Salzburgban és 

Linzben is hosszú időre feltartóztatták, nehogy a megszállás befejezése előtt érkezzem meg Budapestre. 

…  Megérkezésemkor a várkapuban német katonák álltak őrségben.  

 

Végül is Sztójay Döme tábornok, berlini követünk miniszterelnöksége mellett döntöttem, aki részt 

vett a klessheimi megbeszéléseken, éveket töltött berlini hivatalában, és Hitlernél persona grata volt.  

 

A nácik rendkívül erősen szorították a Sztójay-kormányt antiszemita irányba. A zsidókat az úgy-

nevezett „Dávid-csillag” feltűnően látható viselésére kényszerítették, és ezzel másodosztályú állampol-

gárokká fokozták őket. Nem a kormányon múlt, hogy a zsidók üldözése elhurcolása még mindig nem 

érte le a Berlin követelte méreteket. Serédi bíboros hercegprímás tiltakozását a zsidóellenes rendszabá-

lyok ellen a kormány visszautasította. Az elhurcolások gyakorlati végrehajtását Baky és Endre államtit-

károkra bízták; mindketten kérkedtek antiszemita mivoltukkal, és a minisztertanács előtt hangoztatták, 

hogy eljárásuk során „emberséges szempontokra” nem lehetnek tekintettel. Július 7-én Hitler magához 

hívatta Sztójayt, és miután néhány elismerő szót ejtett a zsidókérdésben eddig történtekre, hangsúlyozta, 

hogy még többet kíván, és hogy evégből a Gestapó mindaddig Magyarországon marad, amíg csak a 

„zsidókérdés tökéletes megoldása” be nem következik. Egyedül a bátor és lojális Csatay honvédelmi 

miniszter kísérelte meg újra meg újra, hogy az embertelenségekkel szembeszálljon. Az október 15-i for-

dulat után Csatay feleségével együtt önként vált meg életétől.  

 

Sokáig tehetetlenül álltam az eseményekkel szemben, mert Budapesten és környékén kívül sem-

milyen eszközzel sem rendelkeztem, amellyel a németek és a belügyminisztérium közös tevékenységét 

keresztezhettem volna. Minél inkább közeledett azonban a németek végleges veresége, annál több esé-

lyem nyílt, és lassan-lassan, ha csak részben is, visszanyertem bizonyos cselekvési szabadságot. A nyár 

folyamán sikerült keresztülvinnem, hogy zsidókat mentesíthettem a „törvényes tilalmak és korlátozások 

alól”.   

Képzelhető, hogy milyen nagyszámú kérelmet terjesztettek elém, és én egyetlenegyet sem utasí-

tottam el. Az elhurcoltakról azt állították, hogy munkatáborokban dolgoztatják őket. Csak július elején 

tudtam meg titkos hírhozó útján, a szörnyű valóságot a megsemmisítő táborok működéséről. … Itt emlí-

tem meg, hogy az egyházak, ahogyan csak tudtak, még keresztlevelek kiállításával is igyekeztek a szo-

rongatottakon és üldözötteken segíteni. Ez az eljárásuk teljes összhangban volt a valódi közvélemény 

elfogásával. …  

Miklós fiam külön irodát rendezett be, mely a zsidóbizottsággal is kapcsolatot tartott fenn, úgyhogy 

tájékoztatást kaptam az eseményekről, és alkalomadtán be is avatkozhattam. Június végéig az elhurcoltak 
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száma meghaladta a 400 000-et. Budapest úgynevezett „megtisztítására” terv szerint augusztusban került 

volna sor. Itt 170 000 zsidót tartottak hivatalosan nyilván, és állítólag még 110 000-et rejtegettek magyar 

barátaik. Összefogásukra és eltávolításukra Baky és Endre, a két belügyi államtitkár rajtaütésszerű akciót 

tervezett. Erre a hírre az Esztergom mellet állomásozó páncéloshadosztály Budapestre rendeltem, és a 

budapesti csendőrség parancsnokát utasítottam, hogy ha kell, erőszakkal akadályozza meg a zsidók el-

szállítását. 89 A zsidókhoz hasonló volt sorsuk a lengyel, olasz és más menekülteknek is, akik a nácikkal 

szemben Magyarországon kerestek menedéket. «  

 

Az oroszok előretörése, az Román és Bolgár helyzetváltozás, a belső és külső körülmények együt-

tes hatására: » Ahogyan eddig is szoktam, úgy ebben a halálos komoly órában szintén tanácsért fordultam 

azokhoz a férfiakhoz, akik kormányzóságom ideje alatt hazánk hű szolgálatában különösen kitüntették 

magukat. Utasításomra sikerült, hogy kellő óvatos intézkedésekkel Bethlen István is elhagyhatta vidéki 

rejtekhelyét, és megjelenhetett a várpalotában, s ott ő vezette a szeptember 8-án meghívásomra egybe-

gyűlt értekezletet. Lakatoson és Hennyeyn, a kormány két tagján kívül részt vett azon a két ház elnöke, 

továbbá Esterházy Móric gróf és Károlyi Gyula gróf, a két volt miniszterelnök, Kánya Kálmán volt kül-

ügyminiszter, Vörös vezérkari főnök, Rőder vezérezredes, végül az erdélyiek részéről Bánffy Dániel 

báró volt földművelésügyi miniszter és Telei Béla gróf, az erdélyi magyarság vezetője.  

Vörös tábornok katonai helyzetjelentése után Bethlen annak a nézetének adott kifejezést, hogy 

minden további vérontás céltalan, tehát arra kell törekednünk, hogy részünkről a háborút haladéktalanul 

befejezhessük. Ehhez a felfogáshoz a jelenlévők valamennyien csatlakoztak. … A szeptember 11-én 

megtartott rendkívüli minisztertanácson a helyzet kialakulását késleltető körülmény merült fel. A birto-

komban lévő – ismétlem, nem hitelesítet - jegyzőkönyv szövege szerint Lakatos miniszterelnök a követ-

kező kijelentést tette:  

 

„A kormányzó úr szeptember 7-én meghallgatta a kormány, szeptember 8-án pedig tizenkét titkos 

tanácsos véleményét, és ennek során meggyőződött hadi- és külpolitika helyzetünk súlyos voltáról. Arra 

a megállapításra jutott, hogy a honvédség további véráldozata céltalan, mert az orosz hadsereg nyomasz-

tóan nagy fölénye lehetetlenné teszi számunkra a hadviselés folytatását. A kormányzó úr ma reggel ma-

gához hívott, és megbízott, közöljem a kormánnyal, hogy további várakozásra nem hajlandó. Megvál-

toztathatatlan az elhatározása, hogy még ma kérést intéz az ellenséghez fegyverszüneti feltételek közlése 

végett. A kormányzó úr csak azt az egyetlen kérdést intézi a kormányhoz: tagja közül kik vállalják elha-

tározásáért vele együtt a politikai felelőséget, és kik nem. Elhatározása azonban a válaszoktól függetlenül 

végleges.”  … A kormány többsége, elhárította magától az együttes politikai felelősség vállalását. Ezek 

után a kormány lemondott. …  

 

Szeptember végén Moszkvába küldtem Faragho Gábor altábornagyot, a magyar csendőrség főpa-

rancsnokát, aki ott korábban katonai attasénk volt és jól beszélt oroszul. Vele utazott Teleki Géza gróf 

egyetemi tanár, a tragikus vétet ért Teleki miniszterelnök fia, és a külügyminisztérium képviseletében 

Szent-Iványi Domokos miniszteri tanácsos. … A küldöttek azt a megbízást kapták, hogy fegyverszüneti 

tárgyalások felvételére és azok során a következő feltételek elérésére törekedjenek: a hadműveletek ha-

ladéktalan megszüntetése, az angolok és amerikaiak részvétele Magyarország megszállásában és a német 

csapatok szabad elvonulása.  

Október 11-én előzetes egyezményt írtak alá Moszkvában, amely a fegyverszünet hatálybalépésé-

nek napját még további tárgyalásoktól tette függővé. … azt az üzenetet küldtem Moszkvába, hogy a 

fegyverszünet csak október 20-án lépjen hatályba. A Szovjetnek azonban sürgős volt a dolog, mert az 

amerikaiak tiltakoztak az ellen, hogy Moszkvában, ahol Churchill és Eden is éppen jelent volt, nélkülük 

folytassanak tárgyalást Magyarországgal. Hitler értesült moszkvai tárgyalásainkról. Mindenáron meg-

akarta akadályozni a magyar fegyverszünetet.  

 

Október 14-én elhatároztam, hogy a következő napon, vasárnapon, a küszöbönálló fegyverszünetet 

rádiószózatban hozom a nemzet tudomására. … A német biztonsági szolgálat közvetői útján elhitette 

Miklós fiammal, hogy Tito titkos küldöttei keresi vele a találkozást. … Kétségtelen, hogy fiam elhurco-

lását régóta és alaposan készítették elő: túszra volt szükségük, hogy engem zsarolhassanak.  

A történtekről szóló jelentés közvetlenül a 10 órára kitűzött koronatanács megkezdése előtt érkezet 

hozzám. Velem szemben az asztal végén Vörös vezérkari főnök ült, kétoldalt pedig a kormány tagjai, 

továbbá a kabinetirodai és főnök foglaltak helyet. Megnyitóul a következőket mondottam:  

 

„A kormány tagjait a magyar történelem legsúlyosabb órájában kérettem magamhoz. Helyzetünk 

a lehető legválságosabb. Immár nem kétséges, hogy Németország közel áll az összeomláshoz, és ha ez 

                                                           

89 Hogy a Budapesten lévő zsidóságot ez a közbelépésem mentette meg, hivatalosan tanúsítja a magyar zsidóbizottság 

nyilatkozata, amelyet tagjai: Stern Samu, Pető Ernő dr. és Wilhelm Károly dr. 1946. február 3-án állítottak ki. A nyilatkozat 

fényképmásolata és a római svéd király követség által hitelesített angol fordítása birtokomban van. (A szerző.)  
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bekövetkezik, a szövetségesek egyedül mindet fognak már csak Németország oldalán találni. Ebben az 

esetben megtörténhetik, hogy Magyarország állam létét is elveszti. Ezért elkerülhetetlen, hogy az ellen-

ségtől fegyverszünetet kérjek. Úgy értesültem, hogy elfogadható feltételekre számíthatunk. Bizonyos, 

hogy fegyverszünet kötése esetén a németek viselkedése velünk szemben kíméletlenül erőszakos lesz. 

Sokat kell majd szenvednünk, és az is meglehet, hogy csapatainkat szétverik. Viszont a kilátástalana harc 

folytatásával kockára vetjük, sőt a biztos pusztulásnak szolgáltatjuk ki fajtánk és országunk létét. Har-

madik lehetőség nincs. Döntenünk kell.”  

A vezérkar főnöke ismertette a katonai helyzetet. A tárgyhoz majdnem valamennyi jelenlévő hoz-

zászólt. Lakatos miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány a kormányzó érveit teljesen osztja, de a 

fegyverszünet keresztülvitelét nem vállalhatja, és ezért lemond. Megokolásul a kormánynak arra az ígé-

retére hivatkozott, hogy az országgyűlés megkérdezése nélkül nem kér fegyverszünetet. Azt válaszoltam, 

hogy elhatározott szándékomat a legrövidebb idő alatt közlöm Veesenmayerrel. A fegyverszünet kéré-

sének a joga különben is engem illet, mint legfelsőbb hadurat, és nem az országgyűlést. Egyúttal felszó-

lítottam a jelen lévő minisztereket, hogy alakuljanak új kormánnyá. Ehhez mindenki hozzájárult, még 

Reményi-Schneller és Jurcsek is.  

 

Mielőtt az eskütétel megtörténhetett volna, Veesenmayer megérkezését jelentették. A koronatanács 

ülését felfüggesztettem, és Lakatos miniszterelnök meg Hennyey külügyminiszter jelenlétében fogadtam 

a „birodalmi meghatalmazottat”. Felháborodottan tiltakoztam fiam letartóztatása ellen, és amikor 

Veesenmayer tagadásba vette, hogy erről tudomása lenne, a tehergépkocsi mellett talált német töltény-

hüvelyt odavetettem lába elé. Veesenmayer erre ellentámadásba ment át, és azt állította, hogy fiamat 

jogosan tartóztatták le, mert – mit mondotta – „az ellenséggel konspirált”. Később tudtam meg, hogy 

fiamat a németek nyomban a repülőtérre szállították, a készen álló repülőgépen Bécsbe vitték, és onnan 

a hírhedt mauthauseni koncentrációs táborba hurcolták.  

Közöltem Veesenmayerrel, hogy a fegyverszünet mellett a döntés megtörtént. Elsápadt.  

13 órakor megérkezett Rahn nagykövet. Hosszabb fejtegetése során ő is megkísérelte, hogy elha-

tározásomat megingassa. Tudomására adtam, hogy Magyarország készségét a fegyverszünet megkötésre 

a magyar rádió máris közhírré tette. Tény, hogy Veesenmayer távozása után az én kiáltványom szövegét 

nyomban eljuttatták a rádió épületébe, s annak felolvasása 13 óra tájban valóban meg is történt. 90  

 

Az 1944. október 15-i kiáltvány  

 

Amióta a nemzet akarata az ország élére állított, a magyar külpolitika legfontosabb célja volt a 

trianoni békeszerződés igazságtalanságainak megszüntetése békés revízió által. A Népszövetséghez fű-

zött remények ezen a téren nem valósultak meg. Az újabb világégéskor sem idegen területek megszerzése 

volt az irányadó, és Magyarország nem kívánt háborús úton visszanyerni területeket. A Bácskába is csak 

a jugoszláv kormány összeomlása után, saját véreink védelmére vonultunk be. Elfogadtuk a tengelyha-

talmak békés határozatát, amely visszaadott Magyarországtól 1918-ban Romániához csatolt területeket.  

Magyarország földrajzi helyzete következtében német nyomás folytán sodródott bele a mai világ-

háborúba, de nem voltak hatalmi céljaink, akár egy négyzetméternyi területet is elvenni bárkitől.  

Ma minden józaneszű ember előtt nyilvánvaló, hogy Németország elvesztette a háborút. Minden 

kormánynak, amely felelős az ország sorsáért, le kell vonni a konzekvenciákat ebből a tényből, amint azt 

a nagy német államférfi, Bismarck is meg mondotta:  

„Egyetlen nemzet sem köteles feláldozni magát szövetségesének oltárán.”  

Történelmi felelősségem tudatában kötelességem megtenni minden lépést, amellyel elkerülhetem 

a további fölösleges vérontást. Egy nemzet, amely az őseitől örökölt földet utóvédharcok színhelyévé 

változtatja egy már amúgy is elveszített háborúban, rabszolgaszellemtől vezetve és idegen érdekek vé-

delmében, elveszíti a világ közvéleményének becsülését.  

Aggodalommal eltelve vagyok kénytelen kijelenteni, hogy Németország már nagyon régen meg-

szegte a szövetségi hűséget, amelyre velünk szemben kötelezve volt. Egy idő óta mindig újabb és újabb 

magyar csapatokat küldött a határon túli harcokba, az én akaratom ellenére és tudtomon kívül.  

 

Ez év márciusában a német birodalom vezére Klessheimba hívott tárgyalni, miután sürgetően kér-

tem, hogy engedjék haza a magyar csapatokat. Itt Hitler kijelentette, hogy Magyarországot német csapa-

tok szállják meg, és ezt keresztül is vitte, tiltakozásom ellenére, azalatt, míg én Magyarországon kívül 

tartózkodtam. Egyidejűleg német politikai rendőrök árasztották el Magyarországot, számos magyar pol-

gárt letartóztattak, közöttük a törvényhozás több tagját, valamint a kormány belügyminiszterét.  

A miniszterelnök csak úgy kerülte el sorsát, hogy idejében elmenekült egy semleges követségre. 

Miután Hitler határozottan megígérte, hogy ha olyan kormányt nevezek ki, amely az ő bizalmát is bírja, 
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megszünteti a magyar szuverenitást sértő megszállást, kineveztem a németek bizalmát élvező Sztójay-

kormányt.  

A németek azonban most sem tartották be ígéretüket. Német megszállás védelme alatt a Gestapo a 

zsidókérdést szorgalmazta olyan mértékben, amely összeegyeztethetetlen az emberiességgel, és olyan 

módszerekkel, amelyekkel másutt is dolgoztak. Mikor a háború már határainkhoz közeledett és átcsapott 

határainkon, a németek továbbra is segítséget ígértek, de ismét megszegték ígéreteiket.  

Visszavonulásuk során az ország szuverén területén raboltak és romboltak.  

 

Ezeket a cselekedeteket, amelyek ellenkeznek a szövetséges hűséggel, nyílt provokációkkal tetéz-

ték meg. Bakay Szilárd altábornagy budapesti hadtestparancsnokot Budapest kellős közepén Gestapo-

ügynökök támadták meg és elhurcolták egy ködös októberi reggelen, mikor háza előtt éppen kiszállott 

autójából.  

Egyidejűleg német repülőgépek röpcédulákat szórtak le a városok fölött, a kormány ellen uszítva 

a lakosságot. Megbízható értesüléseim voltak arról, hogy németbarát csoportok saját embereiket akarták 

hatalomba ültetni erőszakkal, hogy politikai megmozdulást szítsanak, és elűzzék a törvényes magyar 

kormányt, amelyet én neveztem ki. Ezeknek az volt a céljuk, hogy az országot hátvédharcok színhelyévé 

változtassák a német érdekek védelmében.  

Elhatároztam, hogy megvédem a magyar becsületet a volt szövetségesünkkel való viszonylatban, 

ámbár ez a szövetséges, ahelyett, hogy a beígért katonai segítséget nyújtotta volna, végül is megfosztotta 

a magyar nemzetet legnagyobb kincsétől: szabadságától és függetlenségétől.  

Értesítettem a német birodalom képviselőjét, hogy fegyverszünetet kérünk ellenfeleinktől, és meg-

szüntetjük az ellenségeskedést velük szemben.  

Bízom az igazság iránti szeretetben, veletek együtt remélem megmenteni nemzeti létünk folytatását 

a jövőben, és hogy valóra válthatjuk majd békés szándékainkat.  

A magyar hadsereg parancsnokait ennek értelmében utasítottam. A csapatok, híven esküjükhöz, 

továbbra is kötelesek engedelmeskedni parancsnokaiknak, akiket én neveztem ki. Minden becsületes 

magyart arra kérek, hogy kövessen ezen az áldozatot kívánó úton, amely Magyarország megmentéséhez 

vezet majd. 91  

 

Hatalomátvétel  

 

A nyilaskeresztesek rádiókiáltványomat jeladásnak tekintették arra, hogy elérkezett számukra az a 

régen várt pillanat, amikor a hatalmat magukhoz ragadhatják. A rádió épülete a legelsők között volt, 

melyet német segítséggel megszállottak. A nyilaskeresztesek ellenparancsot fogalmaztak, melyet a rádió 

Vörös vezérkari főnök nevében tett közzé. A szándékolt célt ezzel elérték. Az én katonai parancsaim még 

nem jutottak el csapatainkhoz, úgyhogy általános zavar keletkezett. A Budapesten lévő honvédegység, 

melynek általam kinevezett parancsnokait, Bakayt és Aggtelekyt – mint már említettem – letartóztatták, 

most átpártolt a nyilaskeresztesekhez. Parancsnokságukat nyilaskeresztes tiszt vette át. Ma is vitás, hogy 

Vörös vezérkari főnök neve miként került a kiáltványra. Vörös személyesen jelentette nekem, hogy az ő 

nevében kibocsátott közleményhez semmi köze sincs. …  

 

Délután már Szálasi első beszédét közvetítette a rádió, amely előtte, utána magyar és német katonai 

indulókat harsogott. … Jelentették Hitler ajánlatát, mely szerint „menedék nyújtását ajánlja fel” arra az 

esetre, ha kormányzói tisztségemről lemondok és a várat meg a hatalmat átadom. … Életemnek ez volt 

a legszomorúbb utazása. Majdnem teljes negyedszázadon át álltam hazám élén, amely ezalatt állandóan 

fejlődött, amíg csak Hitler Európát háborúba nem döntötte, és akaratunk ellenére Magyarországot is a 

háború örvényébe nem sodorta. Most távoznom kellett, mert idegen erőszak segítségével kiszorított a 

bitorló, aki a magyar névhez nem méltó uralmat vezetett be.  

 

Szálasi uralma túltett még azok elképzelésén is, akik a legrosszabbat várták tőle. … Már október 

22-én kormányrendelet kötelezte a zsidóság férfi tagjait 10-től 60 éves korig, hogy „hadi munkaszolgá-

latot” teljesítsenek. November 4-én minden zsidó vagyon az állam tulajdonába ment át. Hitler december 

4-én talált még időt arra, hogy Szálasit fogadja. Hamis önérzetben és önmagukat is csalogató képzelő-

désben mindkét „führer” egyenértékűnek bizonyult, midőn a találkozásukról kiadott közleményben ki-

fejezést adott „a német és a forradalmi hungarista mozgalom alatt egyesült magyar nép szilárd elhatáro-

zottságának, hogy a két nép, hagyományos és bevált fegyverbarátsága szellemében minden eszközzel 

tovább folytatja védelmi harcát”.  

Amikor ez a közlemény megjelent, Malinovszkij és Tolbuhin tábornagyok hadseregei már csak-

nem egészen körülzárták Budapestet: a gyűrű karácsony estéjén zárult be.  
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Ezután bekövetkezett, amitől fegyverszünet megkötésével akartam hazámat megkímélni. Kelet 

hordái a háború céltalan továbbfolytatása miatt Szálasi Magyarországán rablással és pusztítással álltak 

bosszút. A hidakat és vasúti berendezéseket már a visszavonuló, megvert német hadsereg felrobbantotta. 

Magyarországot a széthulló harmadik birodalom utolsó heteiben a legvérengzőbb harcok színterévé tet-

ték, és a megsemmisülésnek dobták oda. Gyönyörű fővárosunkat "sündisznóállássá" építették ki, és rom-

halmazzá tették, mint annyi más városunkat és falunkat. Ezekben a harcokban, bármilyen kilátástalan 

volt is a helyzet, az azokban még részt vevő magyar csapatok a vörös hadsereg nyomasztó, fölényes 

túlereje ellen vitézül harcoltak. A háború esztelen továbbfolytatása alatt bekövetkezett pusztítások felbe-

csülhetetlen erkölcsi és anyagi kárt okoztak. Az ázsiai barbárok hívek maradtak hírhedt múltjukhoz.  

 

A szánalomra méltó képet, melyet Budapest ebben az időben nyújtott, hadd ecsetelje itt semleges 

szemtanú tolla. A svájci követség, amely 1945. március végén hagyta el Budapestet, a berni külügyi 

hivatalnak tett jelentésében a következőket írja:  

 

„A városnak becslés szerint több mint a fele elpusztult. Egyes részei, amint az oroszok maguk 

mondják, többet szenvedtek, mint Sztálingrád. A Duna-part házsora, úgyszintén különösen az Erzsébet 

meg a Lánchíd teljesen megsemmisült. A Várhegyen alig maradt ház. A királyi vár leégett. A koronázó 

templom beomlott. A Parlament súlyosan megsérült, de főhomlokzata még áll. A Duna-palota, a Hungá-

ria, a Carlton, a Vadászkürt és a Gellért Szállók romokban hevernek. A Nemzeti Bank épületének egy 

része és a Nemzeti Kaszinó leégett.”  

Kell-e még külön hangsúlyoznom, hogy milyen kedélyállapotban töltöttük fogságunk utolsó heteit 

Schloss Hirschbergben? Hazánk sorsa, valamint otthon maradt rokonaink, barátaink iránt táplált aggo-

dalmainkat megtetézte a fiunk életéért, saját jövendőnkért lelkünket tépő gond. Talán jobb is, hogy csak 

utólag szereztünk tudomást Himmlernek arról a rendelkezéséről, mely az amerikaiak megérkezését köz-

vetlenül megelőző időpontra valamennyiünk kiirtását parancsolta meg, nehogy bárki valaha is megtud-

hassa: kiket tartottak fogságban "Waldbichl" falai között.  

Úgy látszik, hogy az SS-különítmény parancsnoka kész is lett volna ennek a rendelkezésnek vég-

rehajtására. Hellenthal főkonzulnak, a külügyi hivatal mellénk beosztott tisztviselőjének érdekünkben 

tett sokféle egyéb fáradozásáért is nagy hálával tartozunk; neki sikerült a kivégzést megakadályozni. Két 

nappal az amerikaiak bevonulása előtt az egész SS-őrség, parancsnokával együtt polgári ruhába bújt és 

kereket oldott.  

Az amerikai hadsereg előcsapata 1945. május 1-jén vonult be Schloss Hirschbergbe. Azt hittük, 

hogy ütött felszabadulásunk órája. 92  

 

Fogságban  

 

A Hatvany-palota az SS székháza ekkor. Veesenmayer kijelentette: „Itt Főméltóságod a Führer 

védelme alatt áll.” A következő napon, 1944 október 17-én vonatra száll, elhagyja Budapestet mint fo-

goly. Az út, Münchenen keresztül Weilheim közelében lévő Schloss Hirschbergbe vezetett. Innen már 

mint hadifoglyot viszik Göppingenbe. Augsburgban munkatelepi elszállásolás, találkozás Patch tábor-

nokkal, szomorú hírek otthonról, találkozás Hirschbergben a családdal. Belgium – Spa, Lesboiles kas-

télyban, együtt Papen nagykövettel és Darréval, aki valamikor birodalmi közellátási miniszter. Jó társa-

ság és: rejtett-, lehallgató mikrofonok.  

 

Pünkösd hétfőn Mondorfba, Luxemburgba kerül. Tito felveszi a háborús bűnösök jegyzékébe, kéri 

kiszolgáltatását, amit az Angolok és Amerikaiak elutasítanak. Wiesbadenben augusztus 28-án kihallgat-

ják. Magyarország háborús szerepe a fő kérdés, és Hitler milyen okból vetette fogságba. Következik 

Oberursel – Frankfurt mellett. Szeptember 24-én Nürnberg következik. A kihallgatásokon nem esett szó 

magyar kérdésekről. Hitler, Ribbentrop, és Keitel ellen terhelő vallomására lett volna igény.  

 

Tizennégy hónap után találkozás Miklós fiával. Ekkor tudhatja meg, hogy fiát a mauthauseni 

koncentrációs táborban vitték, ahol magánzárkája a halotthamvasztó felett és közvetlenül a kín-

zókamra mellett volt.  

 

Rövidesen Chief Justice Jackson, az amerikai legfőbb bíró közli, hogy az amerikai kormány részé-

ről nincs vád ellene, és ezt Titóval is közölték. » Jackson igen barátságosan érdeklődött kívánságaim 

iránt. „Hazámat – feleltem – megszállották az oroszok. Oda nem térhetek vissza. Bizonyára megérti, 

hogy 78 éves koromban már csak az az egyetlen kívánságom, hogy azt az időt, ami életemből Isten 

kegyelméből még hátravan, családom körében töltsem. Hogy Bajorországban-e vagy másutt, az nekem 

egyre megy.” « Három nap múlva elbocsátják a nürnbergi fegyházból (dec. 17)  

                                                           
92 Horthy Miklós: Emlékirataim: 308-321. o. 
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Weliheimben, ahol ismét találkozhat családjával, négy évet töltöttek el.  

1948 márciusa, ismét Nürnberg. Veesenmayer perében, kormányzói minőségben.  

A háttérben dr. Páthy Sándor, az Egyesült Államokban élő ügyvéd, aki amerikai hivatalos megbí-

zatásban tartózkodott Nürnbergben, intézte el, hogy fiával együtt tanúként történő kihallgatásuk után 

visszanyerhették szabadságukat.  

Weilheimi tartózkodásuk alatt baráti, és az Egyesült Nemzetek segélyező és újjáépítő szervezeté-

nek támogatásaiból tartották magukat el. Később Montgomery és Pell volt budapesti nagykövetek és XII. 

Pius pápa támogatják. És szeretettel nyitották meg otthonaik ajtait német és amerikai családok.  

1948. december 18-ám elköszönnek Weilheimtől. Az új otthon Portugáliában Estoril.  

» Gondolataim az Atlanti-óceán partjáról szüntelenül hazaszállnak. Itt naponta láthatom a tengeren, 

eredeti élethivatásom annyira kedvelt életelemét, és gyönyörködhetem benne. Ám gyakorta behunyom 

szemem, és gondolatban keletre fordulok. Mély a tenger és végtelen… De mélyebb szeretetem, mely 

szülőhazámhoz fűz, és végtelenebb a vágyódásom, mely a magyar földre és a magyar nép körébe haza-

vonz! «  

 

Záró rész  

 

Bevezetőm első lapjára írtam: „Megismerni - megtisztulni - magunk után - jövőt hagyni.” A jövő, 

az emberiség jövője pedig, alapokra építkezés.   

 

„Az építkezést minden ember, csak belülről kezdheti el.”   

 

Fenti gondolataim,  tudatalattimban  a kommunista diktatúra éveiben érett meg, végig kísérte 

felnőtté válásom, és nagykorúságom évtizedeit. Visszaemlékezéseimet, tapasztalataimat, következteté-

seimet harmadik dolgozatomban mondom el. Az ember, aki lehettem, a felszín alatt létező, kifelé zárt 

belső vívódásaimat takarva, cselekedeteimben tükröződtek. Egy vagyok a többségben, semmi különös, 

hétköznapi.  

 

Második dolgozatom befejező részében, vitéz Horthy Miklós Kormányzó Úr gondolkodása és cse-

lekedetei között lévő összefüggéseket kísérelem megismerni. Tudatosan. Hiszen akinek családját, vagy 

családja környezetét Horthy Miklós kormányzása idején fájdalommal érintették az „események”, gyű-

lölték őt. Származottaik és népünk {minden korban vicsorgó} ellenségei, ébren tartják eltorzult képzete-

iket. Felszínesnek tartom az Emberről kialakított szándékosnak mondható, hamis értékeléseket; a magyar 

társadalom előtt úgyszintén szándékosan felfestett bűnbak képet is, melyből könnyen vált alakíthatóvá a 

gondolkodás,  társadalmi szintre emelve az ellenérzést, a gyűlöletet és a fröcsögő megnyilvánulásokat.  

 

Egyszerű haladóként az Emberből indulhatunk ki, mikor véleményt formálunk az Emberről. E 

meggondolás lehet csak alapja véleményemnek. Tetszik tudni, Isten azzal az adottsággal teremtette meg 

az Embert, hogy Emberi elhivatottságában legyen méltó része a Természetnek. A része maradást egy 

szóval úgy mondjuk, hogy a Család. Amikor a család szent értelme és valósága helyett, a Teremtmény a 

kiaszott ág szerepébe lép, ilyen is van, sajnálattal látjuk, önmagát veszejti, önértékét dobja el. Az önma-

gukat veszejtőkkel apad az isteni alkotás.  

Isten a Természetet, benne az Embert építkezésre, fennmaradásra, továbbélésre, életre teremtette. 

Amikor a Család belső törzse, Koronáját érzi veszni, belső békéjét fájdalom telíti, gondolkodik, határoz 

és cselekszik.  

 

János evangéliuma 7. 8 :  

„Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak vala, 

és a középre állítván azt, Mondák néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A tör-

vényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mon-

dasz?  

Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig 

lehajolván, az ujjával ír vala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: 

A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először követ. És újra lehajolván, írt vala a földre. 

Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután ki menének a vénektől 

kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.  

Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, 

hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?  

Az pedig monda: Senki, Uram!  

Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj és többé ne vétkezzél”  
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Tanulság. Aki legalább annyit helyezett el a nemzet asztalán, aki elkötelezettebb volt családjával 

szemben, aki szellemiségében, jellemében, erkölcsi próbákon, cselekedeteivel, tetteivel meghaladta az 

embert, az nézzen szembe az igazsággal. Akik gyalázzák, tudják azt is, hogy közöttük ilyen ember nincs. 

Soha nem is lesz. Az írástudó farizeusok pedig nem számítanak. 

 

Mellékletek  

 

1. sz. melléklet (18. o)  

 

A nemzetközi jogi irodalomban már régóta ismeretesek olyan törekvések, amelyek az államok közt felmerülő viták 

békés elintézését, a háború kiküszöbölését s a világbéke állandó biztosítását célozták. Minden nagyobb háború után erőtelje-

sebben jutottak kifejezésre ezek a hangok. Csaknem egyöntetű a nézet, hogy a háború réme leginkább az által volna elkerül-

hető, ha az összes kultúrállamok egy nagy nemzetközi érdekszövetséget alkotnának, amely az egyes nemzetektől független s 

pártatlan nemzetközi bírósággal és a bíróság ítéletének a vonakodó féllel szemben való végrehajtására nemzetközi karhata-

lommal rendelkeznék.  

A világháború után alkotott Nemzetek Szövetsége (Société des Nations, League of Nations), amelynek Egyességok-

mányát a trianoni békeszerződésbe is (I. rész gyanánt) felvették, szintén a nemzetek együttműködésének előmozdítását és a 

nemzetközi béke s biztonság megvalósítását tűzte ki célul. E cél elérésére az Egyességokmányt elfogadó államok az okmány 

bevezető része szerint azzal működnek közre, hogy egyes esetekben kötelezettséget vállalnak a háború elkerülésére, hogy 

nyílt, igazságos és becsületes nemzetközi összeköttetéseket tartanak fönn, hogy a nemzetközi jog szabályait a kormányok 

kölcsönös magatartásának valóságos zsinórmértékéül határozottan elismerik és hogy a szervezett népeknek egymásközti érint-

kezésében az igazság uralmát és mindennemű szerződéses kötelezettségnek lelkiismeretes tiszteletben tartását biztosítják.  

Ha áttekintjük a Nemzetek Szövetsége tagjainak jegyzékét az idei harmadik Közgyűlés kezdetének idejében, megálla-

píthatjuk, hogy néhány kivételtől eltekintve úgyszólván az összes kultúrállamok tagjai a Szövetségnek. Így a Szövetség tagjai 

között szerepelnek:  

1. mint szövetséges és társult hatalmak;  

2. mint csatlakozásra felhívott s ez alapon csatlakozott államok;  

3. mint az első és második Közgyűlés által felvett államok.  

Az Amerikai Egyesültállamok ugyanis, habár a Nemzetek Szövetségének megalkotásában "Wilson elnöknek döntő 

szerepe volt,” az Egyességokmányt politikai okokból nem erősítették meg. A Németbirodalom, Oroszország és Törökország 

pedig ismert okokból eddig még nem jelentkeztek a tagok sorába való felvételre.  

Ami hazánkat illeti, ismeretes, hogy a magyar kormány tavaly a második Közgyűlés összeülése előtt kérte Magyaror-

szágnak a Szövetség tagjává való felvételét. De még mielőtt a tagfelvételi ügy a Közgyűlésen tárgyalásra került volna, köz-

bejöttek a nyugat-magyarországi események, amikor is a trianoni békeszerződés 71. cikke körül Magyarország és Ausztria 

között ellentétek merültek fel. Erre való tekintettel a magyar kiküldött a kormány felhatalmazása alapján a felvételi kérelem 

tárgyalásának a következő Közgyűlésre való halasztását eszközölte ki. Ily előzmények után az idei harmadik Közgyűlés dön-

tött e kérdésben, még pedig akként, hogy 1922. évi szeptember hó 18-án egyhangúlag felvette Magyarországot a Szövetség 

tagjai közé.  

A magyar királyi kormány érett megfontolás után határozta el magát arra, hogy Magyarországnak a Szövetség tagjai 

közé való felvételét kérje. Behatóan megvizsgálta azokat az érveket, amelyek a felvétel mellett és ellen szólhatnak s gondosan 

mérlegelte azokat az előnyöket és terheket, amelyek a felvétel következményeiként előállhatnak.  

Az alábbiakban röviden összefoglalom azokat a főbb szempontokat, amelyekre a magyar kormány a tagfelvételi kére-

lem előterjesztésekor figyelemmel volt.  

Így Magyarország azáltal, hogy a Szövetség tagjává lett, az Egyességokmány 10. cikke értelmében jelenlegi területé-

nek épségét s politikai függetlenségét minden külső támadás ellen biztosítottnak tekintheti. Mint a Szövetség tagja, hozzá-

szólhat azokhoz a kérdésekhez, amelyek Az Egyességokmány 8. cikke értelmében a nemzetek fegyverkezésének általános 

csökkentésére s nemzetközi leszerelésére vonatkozólag a Szövetség hatáskörébe utaltattak. De ezektől a konkrét kérdésektől 

eltekintve, Magyarország, mint szövetségi tag, kiküldöttei útján a Közgyűlésen szóhoz juthat s ily módon részt vehet a Szö-

vetség tevékenységében. Hogy ez mit jelent, elég arra utalni, hogy a Nemzetek Szövetsége az eddigi tapasztalatok alapján 

úgyszólván minden nemzetközi jelentőségű politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi, szociális kérdést működési körébe von.  

Magyarországnak, mint szövetségi tagnak, az Egyességokmány 11. cikke értelmében joga nyílik arra, hogy a Szövet-

ség figyelmét barátságos módon felhívja a nemzetközi viszonyokat érintő oly körülményre, amely azzal fenyeget, hogy meg-

zavarja a békét vagy a nemzetek közötti jó egyetértést. Ugyan e cikk értelmében, ha háborús veszély fenyegetné Magyaror-

szágot, a Szövetség közbelépni köteles s ha Magyarország ez iránt kérelmet terjeszt elő, a Tanácsot is haladéktalanul egybe 

kell hívni. Ez annál is inkább fontosabb, mert mint nem tag ily védelemre nem számíthatna. A tavalyi októberi események 

alkalmával ugyanis a Szövetség a nem tagállamot fenyegető háborús veszély esetén követendő eljárással foglalkozó 17. cikket 

úgy értelmezte, hogy ily esetben is csak akkor van közbelépésnek helye, ha valamely tagállam az esetet bejelenti a Szövet-

ségnek. Már pedig Magyarország, mint nem tag állam, akkor ily bejelentést nem tehetett s így a Szövetség védelmében nem 

is részesülhetett.  

Fontos továbbá, hogy ha ezentúl a Szövetség Tanácsa valamely oly ügyet fog tárgyalni, mely magyar vonatkozású, az 

Egyességokmány 4. cikke értelmében biztosított jognál fogva a Tanács ülésére Magyarországot is meg kell hívni. A nem-

tagok ily meghívásra számot nem tarthatnak s így előfordulhat, hogy jelentős ügyekben »róluk, nélkülük« döntenek.  

A szövetségi tagsággal egybekötött, ezek az előnyök Magyarországra nézve különösen nagy jelentőséggel bírnak a 

kisebbségi védelemmel kapcsolatos kérdésekben.  

Ami a Szövetség költségeihez a szövetségi tagsággal járó pénzbeli hozzájárulást illeti, ez valutánk nagymérvű esése 

következtében kétségtelenül súlyos anyagi megterhelést jelent. A Szövetség költségeihez ugyanis az egyes tagállamok a Köz-

gyűlés által megállapított kulcs szerint járulnak hozzá. Magyarország költségviselési járulékát küldöttünknek sikerült négy 

egységre csökkentenie, ez a négy egység ezidőszerint körülbelül évi 110 ezer franknak felel meg. Nagy összeg ez, de a kor-

mány felfogása szerint érdemes ezt az áldozatot meghozni tekintettel azokra az előnyökre, amelyek a Szövetségi tagsághoz 

fűződnek.  
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Mindezeknél fogva tisztelettel kérem a Nemzetgyűlést, hogy a jelen törvényjavaslat elfogadásával méltóztassék jóvá-

hagyni a magyar kormánynak azt az intézkedését, amellyel Magyarországnak a Nemzetek Szövetségébe való felvételét kérte 

s egyúttal tudomásul venni a Szövetség Közgyűlésének a felvételre vonatkozó határozatát.  

Az e célból előterjesztett törvényjavaslat 3 §-ból áll. Az 1. §. a kormány említett intézkedésének jóváhagyásáról s a 

Nemzetek Szövetsége harmadik Közgyűlése határozatának tudomásul vételéről szól. A 2. §. a Közgyűlési határozat szövegét 

foglalja magában. A nemzetközi szerződések becikkelyezésénél követett gyakorlatnak megfelelően a határozatot az eredeti 

francia és angol nyelven kell törvénybe iktatni s e mellé hozzáfűzni az eredeti szöveg hivatalos magyar fordítását. A 3. §. a 

szokásos végrehajtási záradékot tartalmazza s egyúttal felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy addig is, míg erre nézve 

költségvetési törvény rendelkezik, a szövetségi tagsággal járó költségek viseléséről gondoskodjék.  

Budapest, 1922. évi november hó 16-án. A távollevő m. kir. külügyminiszter helyett: Gróf Bethlen István s. k, m. kir, 

miniszterelnök. 93  

 

2 sz. melléklet (. o.) 

 
Ez évig egyetlen zsidó vallású bárói család volt, a báró Wodianer család, mely bárói méltóságát 1874. ápr. 23. nyerte. 

A családnak örökös főrendiházi tagsági jogosultságát a törvénybe be cikkelyezték. Az időrendben legközelebbi rangemelés 

ugyancsak a Wodianere családnak egy másik tagját érte (1886). 1867-1918-ig összesen 26 zsidó vallású család kapott magyar 

bárói rangot, valamennyi főrendiházi tagsági jogosultság nélkül. 1890-1918-ig terjedő időközben tehát 25 zsidó család része-

sült a bárói rang adományozásában és pedig 1890-1899 között 5, 1900-1909 között 12 s 1910-1918 között 8. Túlnyomó 

részben kikeresztelkedtek s némelyik régi főrangú és régi nemes családokkal került rokonsági viszonyba. Egyesek az állam-

életben is jelentékeny szerepet játszottak, sőt játszanak a jelenben is. Zsidó család grófi rangot nem nyert. Osztrák báróságot 

kapott Schey Fülöp (komoralai) 1869. Átruházta Schey Frigyesre és Schey Fülöp unokaöccseire. Az alábbi összeállítás betű-

rendben sorolja fel az 1867-1918. magyar bárói rangot nyert zsidó főrangú családokat:  

 
Biedermann (turonyi), báró, báróság: Biedermann Rudolf szentegáti földbirokosnak, 1902 máj. 18.  

Dirsztay (dirsztai), báró, báróság: Dirsztay László és Ferenc részére 1905. nov. 30.  

Dóczy (németkeresztúri), báró, báróság: Dóczy Lajos közös külügyminisztériumi udvari és min. tanácsos részére, 1900. márc. 

13.  

Groedel (gyulafalvi és bogdáni), báró, báróság: Groedel Ármin, Bernát és Albert részére, 1905 szept. 11.  

Gutmann (gelsei és beliscsei), báró, báróság: Gutmann Vilmos, Ödön, László és Aladár nagybirtokosoknak, 1904. szept. 16.  

Harkányi (takaharkányi), báró, báróság: Harkányi Frigyesnek és Károlynak, 1895 okt. 24. Hatvany (hatvani), báró, báróság: 

Hatvany Deutsch Sándor, József, Károly és Béla részére 1908 okt. 23. Névváltoztatás Hatvanyra Károly részére 1911 ápr. 

22., Ferenc és Lajos részére 1917 márc. 19.  

Hazai, báró báróság: Hazai Samu honvédelmi miniszter részére, 1912 szept. 10.  

Herczel (pusztapéteri), báró, báróság: Herczel manó részére, 1912 júl. 31.  

Herzog (csetei), báró, báróság: csetei Herzog Péter budapesti nagykereskedőnek, 1904 jan. 2.  

Kohner (szászbereki), báró, báróság: Kohner Adolf, Kohner Alfréd, Kohner Jenő és Kohner Vilmos földbirtokosoknak, 1912 

júl. 10.  

Korányi (tolcsvai), báró, báróság: tolcsvai Korányi Frigyes egyetemi orvostanárnak, 1908 nov. 2.  

Kornfeld, báró, báróság: Kornfeld Zsigmond, főrendiházi tag, a budapesti Áru- és Értéktőzsde, s a Magyar Általános Hitel-

bank elnökének. 1909 febr. 22.  

Königswarter (csabacsüdi), báró, báróság: Königswater Hermann részére 1897 márc. 13. (A család osztrák nemessége 1860 

márc. 25., osztrák bárósága pedig 1870 okt. 28. kelt.)  

Kuffner (diószegi), báró, báróság: diószegi Kuffner Károly diószegi cukorgyáros és nagybirtokosnak, 1904 dec. 7.  

Lévay (kisteleki), báró, báróság: kisteleki Lévay Henriknek 1897 ápr. 22. Átruházás 1905 aug. 21. testvére, kistelei Lévay 

Istvánra.  

Madarasy-Beck (madarasi), báró, báróság: a kettős névvel Beck Nándor, a Magyar Jelzálog-hitelbank vezérigazgatója részére 

1906 ápr. 7.  

Neuman (végvári), báró, báróság: ifj. Neuman Adolf, Neuman Adolf és Neuman Dániel aradi gyárosoknak 1913 okt.  

Ohrenstein (beocsini) báró, báróság: Ohrenstein Henrik, a beocsini Unio cementgyár r.-t. alelnökének 1910 nov. 24.  

Orosdy (orosdi), báró, báróság: Orosdy Fülöp nagykereskedő részére 1905 febr. 15.  

Schosberger (tornyai), báró, báróság: tornyai Schosberger Zsigmond földbirtokos és nagykereskedőnek 1890 márc. 12.  

Kiterjesztett 1905 dec. 11. néhai testvére, tornyai Schosberger Henrik fiaira: Schosberger Lajosra és Rezsőre a Tornyai  

Schosberger kettős név használatának engedélyezésével.  

Tornyai-Schosberger (tornyai), báró, l. Schosberger, tornyai, báró.  

Ulmann (baranyavári), báró, báróság: baranyavári Ulmann Adolfnak, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának 1918 

ápr. 13.  

Weiss (csepeli), báró, báróság: csepeli Weiss Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedőnek 1918 szept. 16.  

Wodianer (kapriorai), báró, báróság: Wodianer Mór, 1874 ápr. 28. Wodianer Albert részére 1886 dec. 1.  

Wolfner (újpesti), báró, báróság: újpesti Wolfner Tivadar bőrgyárosnak, 1918 szept. 16.  
 

A Habsburgok már az emancipáció előtt is adományoztak nemességet egyes zsidóknak, főleg osztrákoknak. Az eman-

cipáció után a magyar zsidók közül is sokan megkapták a magyar nemességet kulturális és közgazdasági, olykor politikai 

téren szerzett érdemeik elismeréséül. A nemesi rangra emelt magyar zsidó családok száma több mint 280-ra tehető. 94  
 

Címek: nagybirtokos, nagykereskedő, gépgyári vezérigazgató, városi és közkórház igazgató-főorvos, orvos – egyetemi 

tanár. Hitelbank vezérigazgató, tőzsdetanácsos, gőzmalom-tulajdonos. Konstantin nápolyi osztrák-magyar kereskedelmi ka-

marai elnök, takarékpénztári vezérigazgató, ezredes, Rimamurán-salgótarjáni vasmű vezérigazgató, Magyar Bank és Keres-

kedelmi r-t. igazgató, kúriai bíró, Adria magyar folyam- és tengerhajózási r.-t igazgató, Fegyver és Gépgyár r.-t. igazgató, 

                                                           
93 1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok III. kötet * 82- 110. sz. / Irományok / 1922- 84 Indoklás Magyarországnak a 

Nemzetek Szövetségébe való felvételéről" szóló törvényjavaslathoz. 30. o.  
94 A felsorolás a Zsidó Lexikon 642 – 647.- oldalakon 
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Franklin Társulat r.-t. ügyvezető igazgató, országgyűlési képviselő, főrendi házi tag, egyben a budapesti áru- és értéktőzsde s 

a Magyar Általános Hitelbank elnöke, székesfővárosi statisztikai hivatal főnöke, Angol-osztrák bank budapesti fiókjának 

igazgatója, Magyar-francia bizt. társ. Vezérigazgató, Atlantica tengerhajózási r.-t. vezérigazgatója, honvédezredes, horvát-

szlavón főállamügyész, lapszerkesztő, kúriai bíró, fiumei kőolaj finomító gyár vezető igazgatója, erdélyi erdőipar r.-t igazga-

tója, cavallai osztrák-magyar konzul, honvédtábornok, stb.  

 

Nemességet évszázadokon át katonai erényért, a hon védelmében szerzett érdekekért adományozták királyaink. A bá-

róságok megjelenésével együtt már pénzért lehetett vásárolni.  

 

Az egyes zsidókkal történt kivételezések egy részének megismerése után, ami a többségi társadalom részéről, semmi-

féle elnyomást nem reprezentál, térjünk vissza az antiszemitizmus kérdéséhez. Annál is inkább, mert a Zsidó Lexikon felso-

rolásaiból az is elénk tárul, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóságának kezdeti idején, és kormányzói munkás-

ságának évtizedekben is voltak kivételezettek, országgyűlési képviselők, sőt zsidó származásuk ellenére, örökös tagjai voltak 

a felsőháznak, s közöttük többeket a Kormányzó Úr nevezett ki. Mi bajuk van ma a Kormányzóval? 

 

Irodalom  

 

Dúcz László: A közöttünk élő Turulmadár Antológia Kiadó Lakitelek 1993 

Edgar v. Schmidt - Pauli: Horthy Miklós Máthé Erika magánkiadása Budapest, 2019. (A mű eredeti címe és kiadója: Nikolaus 

von Horthy Admirál, Volksheld und Reichsverweser I. P. Toth - Verlág Hamburg, 1943   

Horthy Miklós: Emlékirataim Európa Könyvkiadó Budapest 1990  

Dr. Fejér Lajos: zsidóság Gede Testvérek Bt. kiadása 2009 Budapest. Reprint kiadás 

Mályusz Elemér: A vörös emigráció Attraktor kiadása 2015. Máriabesnyő Monobit Nyomda Kft. A kiadó utószavából: A 

könyv eredeti megjelenése: Napkelet, 1931. (IX évfolyam) 1-12 számban. A mű először jelenik meg magyarul könyv-alakban, 

a magyar folyóiratközléssel egyidejűleg kiadják angolul és német nyelven.   

Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. 1934. Reprint: AKV-Maecenas, Bp. 1988. Alföldi Nyomda Deb-

recen  

Koroncz László és Zsédely Gyula szerk.: Vasárnapi Könyvünk A év Szent István Társulat Budapest, 1985 

Gróf Széchenyi István: Hitel. Reprint  

Zsilinszky Endre: Nemzeti újjászületés és sajtó A Táltos Kiadás 1920. Felelős kiadó: Ady Endre sajtóalapítvány A szerkesz-

tőbizottság elnöke: Csurka István Kaposvári Nyomda Kft.  

Wesselényi: Balítéletekről XXXIII. XXXIV. l. 

Vasárnapi Könyvünk A év  

II. Vatikáni Zsinat  

Zsidó Lexikon (Ujvári Péter szerkesztésében: Zsidó Lexikon 1929; reprint kiadása megjelent 1987-ben.)  
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1920- 1922 / Nemzetgyűlési irományok, 1920. VI. kötet * 156, XXXIII- XXXVII. sz. / Irományok / 1920. évi június hó 4. 

napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről. 156. szám. 1 - 6. o.   

1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. III. kötet * 1920. május 18 - 1920. június 26. / Ülésnapok / 1920- 52 1920. június 

1920- 1922 / Nemzetgyűlés napló, 1920. VI. kötet * 1920. szeptember 25. - 1920. november 12. / Ülésnapok / 1920. 122. 

1920. november  

1920- 1922 / Nemzetgyűlés napló, 1920. VI. kötet * 1920. szeptember 25. - 1920. november 12. / Ülésnapok / 1920. 122. 

1920. november 6. 286. o. 

1920- 1922 / Nemzetgyűlés napló, 1920. VII. kötet * 1920. november 13. - 1921. február 05. / Ülésnapok / 1920. 128.  

1920- 1922 / Nemzetgyűlés napló, 1920. VII. kötet * 1920. november 13. - 1921. február 05. / Ülésnapok / 1920. 137 

1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. VII. kötet * 1920. november 13. 1921. február 05. / Ülésnapok / 1920- 143. 1921. 

február 4. 382. o.  

1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. - 1921. május 12. / Ülésnapok / 1921- 171 1921. április 

1. 147. o. 

1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. - 1921. május 12. / Ülésnapok / 1921- 172 1921. április 

5. 154. o.  

1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. - 1921. május 12. / Ülésnapok / 1921- 173 1921. április 

6. 160. o. 

1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. VIII. kötet * 1921. február 17, - 1921. március 14. / Ülésnapok / 1920- 154 1921. 

február 26. 224. o.  

1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. -1921. május 12. / Ülésnapok / 1920- 175 1921 175. 

ülés április 19. 190. o. 

1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920- XI. kötet * 1920. június 11. - 1920. július 15. / Ülésnapok / 1920- 208. 1921. június 

14. 20. o.  

1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. -1921. május 12. / Ülésnapok / 1920- 175 1921. 175. 

ülés április 19. 192. o. 

1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. XII. kötet * 1921. július 16. -1921. augusztus 23. / Ülésnapok / 1920- 254 1921. 

254. ülés 1921. augusztus 23. 622. o.  

1920- 1922 /Nemzetgyűlési napló, 1920. XVII. kötet * 1922. február 09.- 1922. február 23. / Ülésnapok / 1920- 315 1922. 

február 16-án 315. ülés ezzel az üléssel véget ér. 

1922- 1926 /Nemzetgyűlési irományok, 1922. I. kötet * 1- 37. 1. sz. / Irományok / 1922- I. A kormányzó Úr Ő Főméltóságának 

beszéde, mellyel az 1922. évi június hó 16-ára össze hívott nemzetgyűlést 1922. évi június 20-án ünnepélyesen megnyitotta.  

1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok III. kötet * 82- 110. sz. / Irományok / Törvényjavaslat Magyarországnak a Nemzetek 

Szövetségébe való felvételéről 

1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. III. Kötet * 82- 110 sz. / Irományok / 1922- 82 4. o.  
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922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVIII. kötet * 1077- 1171. sz. / Irományszámok/ 1922- 1089. A nemzetgyűlés 

közoktatásügyi és pénzügyi bizottságának együttes jelentése a „polgári iskoláról” szóló 1080. sz. törvényjavaslat tárgyában 

1089. szám. (1926. május 20.) 318. o.  

1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVII. kötet * 1000- 1076. sz. / Irományszámok/ 1922- 1073. Törvényjavaslat 

a leány középiskoláról és a leánykollégiumról. 1073. szám. 438. o.  

922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVIII. kötet * 1077- 1171. sz. / Irományszámok/ 1922- 1080. Törvényjavaslat 

a polgári iskolákról 1080. szám. 94. o.  

1922- 1926 /Nemzetgyűlési irományok, 1922. XV. kötet * 828-931. sz. Törvényjavaslat a mezőgazdasági népesség érdekeit 

szolgáló népiskolák létesítéséről és fenntartásáról 1925- június 22. 87. o. 

1931- 1936 / Képviselőház napló, 1931. XI. kötet * 1932. augusztus 12. - 1931. november 29. / Ülésnapok / 1931- 119 1932. 

október 12 Almásy László elnök búcsúbeszédének részlete.  

1927- 1932 / képviselőházi irományok, 1927. II. kötet * 28- 78. sz. / Irományok / 1927-44. Törvényjavaslat a külföldi magyar 

intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról. 1927. február 22. melléklet a 44. számú irományhoz. 198. 

o.  

1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. IX. kötet * 1921. március 21. -1921. május 12. / Ülésnapok / 1920- 175 175. ülés 

április 188. o. 

1920- 1922 / Nemzetgyűlési napló, 1920. X. kötet * 1920, május 20.- 1920. június 10. / Ülésnapok / 1920- 196 1921. május 

27. 215. o. 

1920- 1922. / Nemzetgyűlési napló, 1920. XI. kötet * 1920. június 11. - 1920. július 15. / Ülésnapok / 1920- 224 1921. július 

8. 417. o.  

1927- 1932 / képviselőházi irományok, 1927. II. kötet * 28- 78. sz. / Irományok / 1927-44. Törvényjavaslat a külföldi magyar 

intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról. 1927. február 22. melléklet a 44. számú irományhoz.  198. 

o.  

1922- 1926 /Nemzetgyűlési napló, 1922. II. kötet * 1922. július 13. - 1926. július 26. / Ülésnapok / 1922- 28. Gömbös Gyula 

és a közbeszólók mondják ki az igazságot! 296. o.  

1931- 1936 / Képviselőházi napló, 1931. XXIII. kötet * 1934. május 17.- 1934. június 26. / Ülésnapok / 1931- 281 1934 május 

23. 139. o.  

Az idézet a Balítéletekről c. 1986. évi Reprint kiadásban nem található meg. További adatszolgáltatást nyújt királyink tör-

vénykezéseiről Dr. Serly Antal: A zsidóságra vonatkozó magyar törvények c. 1939-ben kiadott könyvében. 

Részlet Pataki Tamás 2020. július 31.-én, a Magyar Nemzet-ben megjelent: „Szorgalmas Román szabadkőművesek” c. cik-

kéből   

1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok 1922. XVI. kötet * 932- 999. sz. / 1922- 984. Indítvány, illetve törvényjavaslat 427. 

o.  

1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XVI. kötet * 932- 999. sz. / 1922- 986. Eckhardt Tibor indítványa. 433. o. 

1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XIII. kötet * 661- 781. sz. (/ Irományszámok / 1922- 751. Törvényjavaslat az 

országgyűlés felsőházáról 751. 404. o.  

1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok, 1922. XIII. kötet * 661- 781. sz. / Irományszámok / 1922- 751. Törvényjavaslat az 

országgyűlés felsőházáról. 405. o. 

1922- 1926 / Nemzetgyűlési napló, 1922. XIV. kötet * 1926. június 05. - 1926. október 26. /Ülésnapok / 1922- 586 1926. 

október 25. 392. o.    

1922- 1926 / Nemzetgyűlési napló, 1922. XIV. kötet * 1926. június 05. - 1926. október 26. /Ülésnapok / 1922- 591 1926. 

november 3. 128. o. 

1922- 1926 / Nemzetgyűlési napló, 1922. XLVI. Kötet * 1926. október 27. - 1926. november 16. / Ülésnapok / 1922-593 

1926. névember 5. 161. o. (Irományok: 751, 818) 

1922-1926 / Nemzetgyűlési napló, 1922. XLVI. Kötet * 1926. október 27.- 1926. november 16. / Ülésnapok / 1922- 594 

1926. november 6 188. o.  

1922-1926 / Nemzetgyűlési napló, 1922. XLVI. Kötet * 1926. október 27.- 1926. november 16. / Ülésnapok / 1922 1922-

600 1926. november 16. 390 - 391. o. 

1927- 1932 / Képviselőházi irományok, 1927. VI. kötet * 260- 342. sz. / Irományszámok / 1927. 293. 304. o. 

1927- 1932 / Képviselőházi irományok, 1927. VI. kötet * 260- 342. sz. / Irományszámok / 1927. 296. 327. o.  

1931- 1936 / Képviselőházi napló, 1931. I. kötet * 1931. július 20.- 1931. augusztus 28. / Ülésnapok / 1931-1 1931. július 20. 

2. o.  

1931- 1936 / Képviselőházi napló 1931. III. kötet * 1931. november 26. - 1934. december 22. / Ülésnapok / 1931. 39 1931. 

december 16. 479. o.  

1931- 1936 / Képviselőházi napló, 1931. XIII. kötet * 1933. január 20. - 1931. március 02. / Ülésnapok / 1931- 146. 1933. 

február 8. 127. o.   

1931-1936 / Nemzetgyűlési napló, 1931. XXIII. kötet * 1934. május 17.- 1934. június 26. / Ülésnapok / 1931- 295 1934 

június 26 613. o. 

1935- 1940 / Képviselőházi napló, 1935. X kötet * 1936. október 20. - 1936 december 18. / Ülésnapok / 1935- 153 1936. 

október 20 4. o.    

1935- 1940 / Képviselőházi napló, 1935. XX. kötet * 1938. június 21. - 1938. december 5. / Ülésnapok / 1935- 341 1938. 

november 8. 252. o.  

1922- 1926 / Nemzetgyűlési irományok III. kötet * 82- 110. sz. / Irományok / 1922- 84 Indoklás Magyarországnak a Nemzetek 

Szövetségébe való felvételéről" szóló törvényjavaslathoz. 30. o.  

 

 

 


