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A legjobbak?

Nemzedékem legtöbb tagja sokáig 
minden bizonnyal úgy képzelte el 
a magyar arisztokratákat, ahogyan 
Keleti Márton 1949-ben bemutatott,  
Mágnás Miska című filmjében a 
kitűnő Latabár testvérek a két piper-
kőc és kissé együgyű gróf, Pixi és 
Mixi alakjában megformálták őket. 
Esetleg mondén mulatók táncos női-
nek elegáns cipőiből pezsgőt kor-
tyoló és birtokait elvesztegető dandy-
ként. Vagyis léha és az állandó 
keresztházasságok miatt kissé degenerált, mihaszna 
emberekként. De semmiképpen sem legjobbként, amire 
pedig görög eredetű nevük – aristos – utal. Ha ehhez 
 társítjuk az ugyancsak görög eredetű és „uralkodni” jelen-
tésű kratein szócska képzett alakját, akkor kapjuk meg 
az arisztokrácia szót, amely az idők folyamán elvesztette 
államformára utaló jelentését, s az előkelők, a nemesek 
legfelső rétegéhez tartozó személyek alkotta csoport  
neve lett. Magyarul: a főnemeseké.

A középkori európai társadalmak elvileg három nagy 
hivatásrendre tagolódtak: az imádkozókéra, a harcoso-
kéra és a dolgozókéra, vagyis a papokéra, a nemesekére 
és a jobbágyokéra. A valóságban azonban ezen a három 
nagy tömbön belül további alcsoportokat lehetett meg-
különböztetni. A 140–150 ezer főre tehető magyarországi  
nemességen belül például már a 13–14. századra kiala-
kult a 40–50 családból álló bárók csoportja. A bárói 
 családok évtizedeken át irányító pozíciókat töltöttek be 
az ország gazdasági, társadalmi, valamint politikai életé-
ben, és általában jelentős földbirtokokkal rendelkeztek. 
Intézményesen azonban csak viszonylag későn, 1608-tól 
kezdődően különültek el a köznemességtől.

A törvényben mágnásoknak vagy báróknak nevezett  
főrangúak, akiket a Habsburg-uralkodók hűségükért  
és különböző szolgálataikért öröklődő bárói, grófi és  
– nagyon ritkán – hercegi címmel jutalmaztak, mintegy  
félszáz családot jelentettek. Közéjük tartoztak a Thurzók,  
akik 1606-ban, a Bánffyak, akik 1622-ben, a Batthyányak,  
akik 1630-ban, a Nyáryak, akik 1632-ben, a Rákócziak, 
akik 1633 körül, a Pálffyak, akik 1634-ben és a Wesselényiek, 
akik 1646-ban kaptak grófi címet. A magyar arisztokrá-
cia fénykora a törökök kiűzése utáni évtizedekre esett.  
A 18. század végén a főnemesi családok száma már meg - 
haladta a háromszázat. A magyarországi családok közül 
ebben a században kapott grófi rangot az Andrássy,  

az Apponyi, a Dessewffy és a Szapáry,  
Erdélyben pedig a Kornis, a Tholdalaghi, 
a Thoroczkay és a Nemes család.

A több mint háromszáz főnemesi 
család rendelkezett az úrbéres földek 
közel 50 százalékával, és őket szol-
gálta az ország jobbágyainak ugyan-
csak mintegy 50 százaléka. Közülük 
is kimagaslott az Esterházy família, 
amely 621 községben és mezőváros-
ban közel 500 ezer hold úrbéres föl-
det mondhatott magáénak, és 48 ezer 
jobbágycsalád adózott nekik. Ehhez  
járult közel 1 millió hold saját keze-

lésű majorsági föld. A főnemesek gazdagságáról és pompa-
szeretetéről több mint 200, ezekben az évtizedekben 
épült barokk és klasszicista stílusú kastély, városi palota 
és udvarház, továbbá több templom tanúskodik. Ezek 
közül kiemelkedik Esterházy Miklós 1720 és 1766 között 
épült fertődi rezidenciája, amelyet hatalmas méretei és 
pompája okán méltán neveztek magyar Versailles-nak.

A 19. századi polgári átalakulás következtében az 
arisztokrácia hatalma elkerülhetetlenül csökkenni kez-
dett, ám még a század második felében is jelentős maradt. 
Az országgyűlés főrendi házának négyötöde és a képvi-
selőházi tagok 11–16 százaléka állandóan közülük került 
ki. Az 1868 és 1918 közötti 16 miniszterelnök közül  
10 tartozott az arisztokraták közé, a 111 miniszter közül 
pedig 38. Igen magas, több mint 50 százalékos arányban 
képviseltették magukat a Monarchia diplomáciai kará-
ban, s a főispánoknak még a 20. század elején is az egy-
harmadát adták. Trianon után – amint ezt Gyáni Gábor 
írása (6. oldal) plasztikusan mutatja – tovább csökkent  
a befolyásuk. Általában konzervatív beállítottság jelle-
mezte őket, de – mint Szentirmay László és Gudenus 
János bemutatják (13. oldal) – akadtak köztük jobb- és  
baloldali „osztályárulók” egyaránt. 1945 után – úgy Magyar-
országon, mint Romániában és Csehszlovákiában – 
pária sors várt rájuk. Erről szól Kovács Kiss Gyöngy írása 
(20. oldal) és két érintett visszaemlékezése (25. oldal).  
Az üldöztetés elől sokan külföldön kerestek menedéket,  
mások integrálódtak, és néhányan az állambiztonság 
hálójába kerültek. 

A magyar arisztokraták tehát sokfélék voltak. Fény-
korukban és hanyatló fázisukban egyaránt. A kollektív 
büntetést, amelyben 1945 után válogatás nélkül részesül-
tek, mindenesetre nem érdemelték meg.

Romsics Ignác
főszerkesztő
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Több fordulatot is vett a magyar arisztokrácia története az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlását követően, a főnemesek apadó közéleti súlya  
a Bethlen-korszakban ismét növekedett, ám a harmincas évektől  
ellenük forduló közhangulattal szemben nehezen védekezhettek.  
Gyáni Gábor áttekinti, miként alakult helyzetük a dualizmustól 
Trianonon át a második világháborúig

Az arisztokrácia  s orsa
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az immár szuverén nemzetállami Magyar
országon? 

Az ország élén 
A születési arisztokrácia szűk társadalmi 
klikket alkotott: a 19. század utolsó negye  
dében nagyjából hétszáz férfit számlált, 
és valamivel több mint kétszáz családot 
képviselt. Kivételezett helyzetét roppant  
gazdasági és politikai hatalmának köszön
hette. A főrendiház, melynek eredetileg 
minden főrendi állású férfi automati
kusan tagja volt, az intézmény 1885. évi 
reformját követően is nagyrészt még 
belőlük állt; bár az ekkor bevezetett 
vagyoni cenzus folytán itteni részesedésük 
a korábbi egyharmadára esett vissza.

A
Z 1930-AS ÉVEK elején 
széles körű hírlapi vita folyt  
a honi arisztokrácia helyé ről 
és megítéléséről a korabeli 
magyar életben. A diskur

zust gróf Bethlen István egy beszéde vál  
 totta ki, melyet a nemrég leköszönő minisz
terelnök a Nemzeti Casinóban tartott  
az 1932. évi Széchenyiemléklakoma 
alkalmából. Az immár birtokát vesztett 
nagynevű erdélyi főnemesi família poli
tikus képviselője abbéli véleményének 
adott hangot ezúttal is, hogy az arisztok
rácia „fennállása és részvétele […] a köz  
ügyek intézésében a nemzet jövője és 
egészséges fejlődése, a közélet stabilitása 
szempontjából egy erős garancia és min
denképpen óhajtandó”. Ezért kárhozatos 
szerinte, hogy az utóbbi időben már e 
körben is megmutatkoztak a „képességek  
nélküli vezéri ambíciók”, és előtérbe 
kerültek a széthúzást erősítő pártpolitikai 
prioritások. S kivált fájdalmas, hogy az 
arisztokrácia fiatalabb nemzedékei távol 
tartják magukat a közélettől. 

Bethlen beszédét vitatva többen is 
bírálták a volt miniszterelnök azon kije
lentését, amely az arisztokrácia változat
lanul kívánatos vezető társadalmi (poli
tikai) szerepét illeti. Ez nem véletlen.  
Már a korabeli szociológiai diskurzusban 
is hangot kapott Weis István jóvoltából  
az a nézet, mely szerint a főurak „pozitív  
vezetésre […] már nem képesek”. Weis 
szellemi felkészületlenségüknek, vala
mint annak tulajdonította ezt, hogy  
az arisztokrácia egyre inkább a világtól 
légmentesen elzárt saját világába látszik 
bezárkózni.  

Miért és hogyan járult hozzá e felfogás 
meggyökeresedéséhez Trianon, és a vele  
összefüggő változások hosszú sora?  
Mi módon alakult tehát a magyar arisz
tokrácia sorsa a Habsburg Monarchia 
 felbomlását követően, amikor a biro
dalmi keretekből kihullva ez a társadalmi  
csoport is egyszeriben ott találta magát  M

TI

Károlyi Mihály aláírásával szentesíti kál- 
kápolnai hitbizományának felosztását a környék 
parasztjai között 1919. február 23-án
A TÚLOLDALON: Erzsébet királyné budapesti 
emlékművének leleplezési ünnepsége 1932. 
szeptember 25-én. Balról jobbra: báró 
Wlassics Gyula, Keresztes-Fischer Ferenc, 
Almásy László, Zsitvay Tibor, Károlyi Gyula, 
Karafiáth Jenő

Trianon utánAz arisztokrácia  s orsa
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gazdasági szektor tovább élésének kedve
zett volna. Hiszen az arisztokrata uradal
mak feltűnően nagy hányada ún. „zsidó
bérlet” formájában hasznosult, vagyis 
nagytőkés és többnyire izraelita szárma
zású bérlők kezén volt, akik okszerű 
(racionális) gazdálkodást folytattak. 

Az arisztokrácia önnön exkluzív élet
formájával mereven elkülönült a társa
dalomtól. Ennek mintegy szimbolikus 
tárgyi megnyilvánulása volt a 19. századi 
élénk vidéki arisztokrata kastélyépítkezés, 
a feltűnő budapesti palotaépítkezési láz, 
és nem utolsósorban az arisztokrata mece
natúra. 1840 és 1914 között nagyjából  
600 vidéki arisztokrata kastély épült (vagy 
épült át), és 1870 után jött létre a pesti,  
a belső józsefvárosi palotanegyed is.

A honi arisztokrácia ugyanakkor kife  
jezetten változatos képet mutatott feleke
zeti, politikai és gazdasági erő tekinte  
té ben egyaránt. A katolikus versus refor
mátus megosztottság olykor a regionális 
elkülönüléssel is egybeesett, tekintve, 
hogy a katolikusok zömmel a Dunán tú   
lon és a Felvidéken, a reformátusok pedig 
Erdélyben vagy a Nagyalföldön éltek, 
ahol a birtokaik is elterültek. Az udvar
képes, aulikus, többnyire (ultra)konzer
vatív főnemesek mellett ismertek vol
tak ugyanakkor a nemzeti irányultságú 
főrangú férfiak és családok is. Végül:  
az országos (és a birodalmi) politikában  
aktívan közreműködő arisztokraták 
mellett már ekkor szép számban akadtak 
apolitikus, a vidéki kastélyaikban vagy  

a pesti palotáikban meghúzódó arisztok
raták is.

A magyarországi arisztokráciát szin
tén hátrányosan érintette a dualista 
Monarchia szétesése, 1918 és 1919 döntő 
politikai fordulata, és maga a trianoni 
határváltozás. A háború végén (Közép)
Európában mindenütt forradalmak tör
tek ki, amelyek szinte egyik pillanatról  
a másikra kiszorították az arisztokráciát 
a politikai élet vezető pozícióiból. Az 
őszirózsás forradalom után megalakuló 
új kormány(ok)ban még előfordulnak 
ugyan arisztokraták (Károlyi Mihály kor
mányában, vele együtt, három főrangú  
is volt), a Tanácsköztársaság vezető elitjé
ben azonban, természetesen, már egy 
sem akadt belőlük. Sőt közülük egyesek 
politikai üldözötté is váltak ez időben.

Részbeni politikai 
visszatérés
Az arisztokraták politikai reaktiválódása 
az 1919 során felálló ellenforradalmi 
ellenkormányokkal kezdődött meg, ami 
azonban többnyire független volt a 1919 
nyarán létesülő tiszti különítményes 
csapatok ténykedésétől. Az arisztokrácia 
mérvadó többsége távol tartotta magát 
ez utóbbitól. Viszont a kezdeti, vagyis az 
átmeneti kormányokban sem igen találni 
arisztokratákat. Az 1920as évek, az ún. 
Bethlenéra ugyanakkor komoly válto
zásokkal járt együtt e téren is. A Bethlen 

Az arisztokraták – választott képviselő
ként – az országgyűlés alsóházába is 
gyakran bekerültek, ahol a kiegyezés 
körüli években a képviselők hozzávetőleg  
egytizedét, a század vége felé ennek a 
dupláját tették ki, és arányuk majd csupán  
a dualizmus vége felé mérséklődött vala  
melyest. Ennél is fontosabb, hogy a kor
mánypárti mandátumok nagy része 
mindig a főrangúaknak jutott – ez 70 és 
90 százalék között alakult, és részesedé
sük majd csupán az 1910es években esett 
60 százalék alá. Az 1827ben alapított, 
első éveiben a Pesti Casino nevet viselő 
Nemzeti Casino szintén főként arisztok
ratákból állt. Arisztokrata túlsúly volt  
a végrehajtó hatalomban is. A dualizmus 
kori kabinetek 247 miniszteri posztjá 
nak egyharmadát főnemes töltötte be,  
a miniszterelnökök pedig, Wekerle Sándor 
kivételével, mindig arisztokratákból 
kerültek ki.

Mindennek a hátterében az arisztok
rácia nyomasztó anyagi uralma állt.  
Az 1860as években 221, arisztokrata 
tulajdonban lévő latifundium volt az 
országban, ez a szám érdemben később 
sem igen módosult. Az arisztokrata kézen 
lévő földtulajdon specifikuma a hitbizo
mány gyakorisága: a századfordulón  
95 akadt belőle, ezek összes területe  
2,3 millió hold körül alakult. Az 50 legna
gyobb magyarországi földbirtok felét is 
arisztokrata mondhatta a magáénak. 

Nem állíthatjuk azonban, hogy a nagy
birtokrendszer kizárólag a hagyományos 
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Herceg Odescalchi Károlyné Andrássy Kája és Herzog András báró gyűjtenek adományokat  
az Országos Gyermekvédő Liga számára a Váci utcában, az 1920-as években
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A társadalom két világháború közötti 
megosztottsága az ő sorsukban és 

pályájukon is jól szemléltethető.  
A „vörös hercegnőtől” Szálasi 

alvezéréig számos olyan képviselője 
akadt a magyar főnemeseknek,  

aki a hagyományos arisztokrata 
politikai attitűdtől a szélsőségek felé  

fordult. Gudenus János és  
Szentirmay László az ő életüket  

és tevékenységüket idézi felM
TI

Osztályáruló 
főnemesek

Odescalchi Margit 
fogyasztja ebédjét 
munkatársai körében 
a Ganz-gyárban, 
1946 decemberében

Szélsőérték
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tékben magáévá tett, így foglalta össze: „Anarchizmus – uralomnélküli
ség – alatt azon társadalmi rendet kell értenünk, amely minden külső 
hatalom és erőszak nélkül, tisztán az emberek szabad, testvéri együtt
élésén alapul. Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, mely a tulaj
don, a jog és állam kényszerintézményeiben nyer kifejezést, az anar
chikus társadalom formái az emberek természetében rejlő szolidaritás 
és az ebből folyó szabadság, egyenlőség és önkéntes összeműködés 
által jönnek létre.” Gyakorlati tevékenységében – Szabó Ervinhez hason
lóan – az anarchisták és a szocialisták összefogását szerette volna 
elérni. Törekvéseit nem koronázta siker, a magyar szociáldemokraták 
túlnyomó többsége a reformista, bersteini utat követte.

A Vas megyei Bögötén, ahol birtokainak egy része elterült, orosz és 
angol példák alapján 1905ben ingyenes szabadiskolát alapított paraszt
gyerekek számára. Tanítási elképzelései között olyan modern elvek 
 szerepeltek, mint a koedukáció, ingyenes étkeztetés, tanulmányi kirán
dulások szervezése stb. Tartalmilag a felvilágosult társadalmi eszmék 
iránti fogékonyságot igyekezett felkelteni, és ennek révén a nép feleme
lését. Iskoláját a vármegyei hatóságok és a katolikus egyház hevesen 
támadták. A politikai baloldal prominensei, Szabó Ervin, Jászi Oszkár  
és mindenekelőtt Ady Endre viszont többször kiálltak törekvései mellett.  
„A bögötei iskolában a természettudomány lesz a biblia, a nemzet   
gaz daság a tízparancsolat, s a szociológia a káté. Rémüldöz nek is már  
az iskolától Vas megyében” – írta az új idők új dalaival jelentkező költő.

A támadások kereszttüzébe került és az eredménytelenségtől meg
csömörlött gróf 1910ben visszaköltözött Londonba, 1913tól lemondott 
magyar állampolgárságáról, majd bögötei birtokát is eladta. Egy ideig 
még kapcsolatot tartott az anarchistákkal és a pacifistákkal, ám az 
1930as évekre teljesen visszahúzódott a politikától. Angliai birtokára 
visszavonulva, elszigetelten halt meg 1945ben. 

Károlyi Mihály: naiv, becsületes  
államférfi – vagy nemzetáruló?

A baloldali „osztályáruló” arisztokraták közül a legismertebb a mai 
napig szélsőséges megítéléssel övezett Károlyi Mihály (1875–1955), 
miniszterelnök, az ország első köztársasági elnöke. Az első világháború 
idején vált radikális demokratává, s azért küzdött, hogy az ország minél 
előbb váljon ki a háborúból. A Monarchia összeomlásakor a szinte egyet  
en demokratikus, polgári alapon álló mozgalom, a Függetlenségi Párt 
legradikálisabb vezetőjeként vált az őszirózsás forradalom és az első 
magyar polgári demokrácia vezetőjévé. Kormánya, majd államfővé válasz  
tása után a Berinkeykormány is számos demokratikus rendeletet, refor  
mot (földreform, választójogi reform stb.) vezetett be, de a történelem 
gyorsan átcsapott felette. Az antant nyomására, a Vixjegyzék átadá sának 
másnapján, 1919. március 21én lemondott a kormány, a szociál demok
raták pedig – összefogva a bebörtönzött kommunistákkal – kikiáltot  
ták a Tanács köztár saságot. Alig több mint három hónap múlva Károlyi 

A BALOLDALIAK

Gróf Batthyány Ervin,  
az anarchista

A 20. századi „osztályáruló” arisztokraták sorát gróf Batthyány Ervin 
(1877–1945) nyitotta meg, aki apai vonalon a tekintélyes Batthyány 
 család németújvári ágához tartozott, anyai ágon pedig a Trefort család
dal, többek között Trefort Ágoston kultuszminiszterrel állt rokonságban. 
Budapesti gimnáziumi tanulmányai után Angliában, a Londoni és 
Cambridgei Egyetemen képezte magát. Itt ismerkedett meg a külön
böző utópista, köztük a szocialista és az anarchista tanokkal. Különösen 

nagy hatással volt rá két, osztályától ugyancsak eltávolodott orosz arisz
tokrata, Lev Tolsztoj, aki az 1850es években iskolát létesített a Jasznaja 
Poljanai és a környékbeli parasztgyerekek számára, valamint Pjotr 
Alekszejevics Kropotkin herceg, az anarchokommunizmus megalapí
tója, akivel Londonban személyesen is találkozott. Miután hazatért, 
kommunisztikus nézetei miatt családja egy ideig egy bécsi idegszanató
riumban kezeltette, amelyet 1903ban hagyhatott el. 

1904ben részt vett a Társadalom tudományi Társaság vitasorozatán, 
amelyen Gratz Gusztáv a liberalizmusról, Szabó Ervin a szocializmusról, 
Geőcze Sarolta a keresztényszocializmusról, ő pedig az anarchizmusról 
adott elő. Előadásában az anarchizmus lényegét, amelyet teljes mér

E
GY ARISZTOKRATÁNAK 1918 előtt konzerva-
tívnak, az ősi, nemesi hagyományok őrzőjének illett 
lennie, esetleg liberálisnak, de mindenképpen az 
alkotmányos királyság hívének. Többségük ilyen is 
volt. Aki más irányzathoz csatlakozott, az margina-

lizálódott. Persze 1918 előtt még csak egy irányba, balra lehe-
tett eltérni, hiszen a konzervatív kormánypolitikától jobbra 
még nem volt érdemi irányzat a közéletben. 1919 után viszont 
nemcsak balra, hanem jobbra is vezettek utak a hagyományos 
arisztokrata platformtól. Sőt nem kis anakronizmusként ekkor-

tól a legitimizmus is a legszigorúbb értelemben vett arisztok-
rata politikai magatartás jellemzői közé tartozott. Auguszta 
főhercegné, Habsburg József felesége a kormányzót eleinte 
csak „der Matrosé”-nak („a matróz”) nevezte. Ifjabb Festetics 
György pedig elmondta nekünk: nagyapja még kijelentette, 
hogy Horthy nem lépheti át kastélya küszöbét, de édesapja 
már a kormányzó barátja lett. A demagóg bal- és jobboldaliság 
azonban ezután sem fért össze a főúri politikai stílussal.  A „jó 
társaságból” egyértelműen kigolyózta magát a nyilas gróf vagy 
báró, csakúgy, mint a szocialista gróf vagy a „vörös hercegnő”.

Emléktáblája Bögötén, a házon, amelyben  
reformiskolája működött 1905-től
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kás lett a Mátravidéki Hőerőműben, később a Ganz Hajógyárban. Párt
iskolára küldték, a nőszövetség elnökségébe került, s Washington ban 
követségi tanácsos lett. Rákosiék azonban nem bíztak benne, hiába 
tagadta meg származását, osztályát. A mellőzés és megaláztatások 
miatt 1956ban külföldre menekült, és Bécs közelében magányosan élt 
haláláig, magyar újságokat olvasott, magyar rádiót hallgatott…

Pallavicini-Pálinkás őrgróf, 
akit kivégeztek

Az 1956os forradalom leverése után a hatóságok, az ávós propagan
dista, Hollós Ervin és társai azt igyekeztek bizonygatni, hogy a lázadás
ban vezető szerepet játszottak az arisztokraták. Ez persze hazugság 
volt, hiszen a Rákosikorszakban a pária sorba kényszerített, s nap mint 
nap megalázott főnemesek többsége jól megtanulta, hogy nem szabad 
a politikába ártania magát. Így akiknek nem sikerült 1948ig elmene
külniük, azok többsége 1956–1957 telén inkább az emigrációt választotta. 
A véres megtorlás során minden  képpen be akarták mutatni az arisz

tokraták felelőssé 
gét, és erre épp  
egy osz tályát megta
gadó  egykori őrgró 
fot, Pallavicini Antalt 
(1922–1957) szemel
ték ki, aki 1951ben 
nevét Pálinkásra vál
toztatta, s aki egyéb
ként teljesen ártatlan 
volt az ellene felho
zott vádakban. Szülei 
nek, a legitimista 
Pallavicini Györgynek 
és Andrássy Borbálá
nak (Katinka nővéré
nek) az 1929–1933as 
gazdasági válság  
után el kellett adniuk 
birtokaikat, és meg
maradt pénzükből 
villát vásároltak a 
Remete utca 16. szám 
alatt. Itt alakult meg 
1944ben a náci meg
szállás után a kevés 

ellenállási szervezet legjelentősebbike, a Magyar Front. Antal mindig is 
katonai pályára készült, 21 évesen elvégezte a Ludovika páncélos tago
zatát. Katonáit az ellenállásra buzdította, de amikor emiatt hadbíróság 
elé citálták, emberei kiálltak mellette, és felmentették. 

A nyilas hatalomátvétel után illegalitásba vonult, aktívan bekapcsoló
dott az ellenállásba, majd BajcsyZsilinszkyék lebukása után átszökött 
a szovjetekhez. Hadifogolytáborba került, ahol egy szovhozban brigád
vezető, majd a lágerkórház részlegparancsnoka lett. Külön parancsra 
szállították haza, s egyből a Honvédelmi Minisztérium anyagi főcsoport
főnöke segédtisztjének nevezték ki. Több laktanyában szolgált zászló
alj, majd ezredparancsnokként, 1955ben (későbbi szerencsétlensé
gére) a rétsági ezrednél törzsfőnöki beosztást kapott. (Egyébként haza  
térése után megszakította minden kapcsolatát családjával, 1948ban 
édesanyjával is, akit két év múlva kitelepítettek. 1948ban belépett a 
kommunista pártba.) 1956. október 23. után semmi olyat nem tett, ami  
a rendszer ellen irányult volna, sőt közreműködött a rend biztosításá
ban, a járási párttitkár, a szovjet tanácsadó bújtatásában, november 4. 
után, a szovjetek bevonuláskor alakulata lefegyverzésében. Ilyesmiért 
másokat később magas kitüntetésben részesítettek. Őt viszont hazug 

emigrációba vonult, 
majd a tanácsha ta
lom augusztus  
1jei bukása után  
a Horthyrendszer 
kérlelhetetlen ellen
sége, egyúttal a 
kommunista moz
galom és a Szovjet
unió szövetségese 
lett. Ezt osztálya 
soha nem bocsátotta 
meg neki, sőt igye
keztek (s meglepő 
módon egyesek 
még ma is igyekez
nek) a trianoni dön
tés felelősségét is  
a nyakába varrni. 
Újabb személyes 

tragédiája volt a második világháború után, hogy nem őt választották 
meg köztársasági elnöknek, „csak” párizsi nagykövet lett, majd a Rajk
perrel teljesen „betelt a pohár”, és az újabb emigrációt választotta. 
Károlyinak élete végéig nemcsak felesége, hanem egyenrangú szellemi 
társa, bátorítója volt gróf Andrássy Katinka. (A házaspárt bíráló arisz
tokraták közül többen emlegették, hogy „szegény Károlyit mindenbe  
a »vörös Kata« vitte bele…”)

Odescalchi Margit:  
a „vörös hercegnő”

Kevésbé közismert „osztályáruló” volt Odescalchi Margit, a „vörös her
cegnő” (1903–1984). Már fiatalon feltűnt a hatalmas tuzséri birtokon, 
hogy hajnalban kelt és szívesen dolgozott együtt a földeken a parasztlá
nyokkal. Férjhez ment gróf Apponyi Györgyhöz, de el is vált tőle. Bátyját, 
Odescalchi Miklóst (1902–1945), „Niki herceget” 1945. január 10én  
a nyilasok Sopronkőhidán, BajcsyZsilinszky Endre után alig két héttel 
kivégezték, mert a németellenes repülőtiszt a szövetségesekhez akart 
szökni, de Olaszország felé tartva egy németek által ellenőrzött repülő
téren szállt le, s a Gestapo átadta a nyilas hadvezetésnek. Margitot száz 
napig tartották a debreceni börtönben, majd amikor kiengedték, bujkál
nia kellett. Memoárkötetet író unokanővére, Eugénie szerint számára  
a szovjet csapatok valóban a felszabadulást hozták el. Önként lemondott 
földjeiről, részt vett a földreform megszervezésében, majd segédmun
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Bár nem csatlakozott a forradalmárokhoz,  
a megtorlás idején „szükség volt”  

arisztokrata bűnbakokra is

A „vörös hercegnő” munka közben  
a Ganz gyárban a háború utáni években

Károlyi érkezése a magyar határra  
1946. május 1-jén, fogadja Jékely László,  

Tildy Zoltán kabinetfőnöke



29BBC History – 2021. február

Félelem és reszketés

RÉMÜLET
London utcáin
A 19. századi londoniak egyfolytában rettegtek valamitől: hol attól,  
hogy rablás közben megfojtják őket, hol pedig attól, hogy a csatornákban 
elvadult disznócsordák tanyáznak. Emma Butcher és Timothy Blythe 
a birodalmi főváros pszichéjébe tesz utazást hét rémtörténeten keresztül
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A viktoriánus London burjánzó 
metropolisz volt, a Brit Biro

dalom fővárosa, a földteke magát legte
kintélyesebbnek vélő nemzetének ideg
központja. Ugyanakkor minden sarkába 
beette magát a rettegés. A gyors iparo
sodás, a túlzsúfolt nyomornegyedek, 
a növekvő bűnözésről szóló szemléletes 
médiabeszámolók láttán sok helybéli arra 
a következtetésre juthatott, hogy minde
nütt veszély leselkedik rájuk. És egy 
1862es rablótámadás alá is támasz  
totta e félelmeket.

Hugh Pilkington liberális parlamenti 
képviselőt július 17én az Alsóház későre 
nyúló üléséről hazafelé gyalogolva megtá
madták, fojtogatták és kirabolták (túlélte 
az esetet). A sajtó rávetette magát a tör  
ténetre, s nagyobb terjedelemben kezdett 
tudósítani az utcai erőszakról, bár nem 
volt jele annak, hogy aktívabbá váltak 
volna a bűnözők. A publikum beijedt, 
és a sötétben settenkedő, áldozataik 

fojtogatására, „nyakszorító vas

Az 1862-es nyakszorító-pánik

Szatirikus rajz egy 
fojtogatás elleni 

„védőfelszerelést” 
viselő férfiról. 

Egyetlen 1862-es 
 rablás sokakat meg- 

győzött arról, hogy 
London az erőszakos 

bűnözés melegágya

1

Nyakszorító vas ellen tervezett, 
szegekkel kivert gallér. A szenzáció-

éhes sajtótudósítások felélén kí-
tették a londoniak paranoiáját 

utcáik biztonságával 
kapcsolatban

London 1860-as térképe. A kortársak közül sokan a hulla-
vonatokról, föld alatti disznókról és különc bűnözőkről szóló 

sztorik hallatán furcsa, ijesztő lakóhelynek gondolták a várost

sal” való elintézésére 
sóvárgó bűnözőkről 
fantáziált.

A szenzációhajhász 
média az erőszak mitikus 
növekedését az ideigle
nesen szabadlábra helye  
zett bűnözőkkel és az 
ausztráliai deportálások 
csökkenésével kötötte 
össze. A Punch szatirikus 
lap rajzsorozatban 
mutatta be, hogyan véde  
kezhetünk a fenyegetés 
ellen: például párban, 
hátunkat egymásnak 
vetve sétáljunk, vagy 
viseljünk védőeszközt, 
mondjuk hatalmas 
szegekkel kivert gallért 
(az első londoni rendőrök 
ezt alapfelszerelésként 
megkapták).

A sajtó a „tehetetlen” 
rendőrséget kárhoztatta, 

és az enyhítő jellegű börtönreformter
vezetek újragondolására szólított fel. 
Annyira erős volt a kampány, hogy a 
parlament gyorsan kidolgozta és elfo

gadta az 1863as Nyakszorító törvényt, 
amely az erőszakos rablások büntetése

ként újra bevezette a korbácsolást. Bár 
maga a pánik rövid életűnek bizonyult,  
a börtönreformot érintő változás – rehabi
litáció helyett az elrettentésre helyezték  

a hangsúlyt – biz  
to sította, hogy a 
bűnö zéssel szem
ben fennmarad 
jon a kemény kéz  
politi kája. Ahogy  
a The Times fogalmazott: „A londoni 
számára mindennél fontosabb, hogy a nap 
vagy éj bármely órájában biztonságban 
sétáljon az utcán.”
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A 19. század során az alkoholt egyre inkább 
olyasféle veszedelmes szubsztanciának állították 

be, amely képes maga alá temetni a társadalmat. 
Az 1814. október 17én lezajlott események korántsem 
csillapították az aggodalmakat. A Tottenham Court Road  
tól nem messze helyezkedett el a Lópatkó Sörfőzde, amely 
a porter típusú, felső erjesztésű, zamatosabb sörre sza  
kosodott. A gyár egyik alkalmazottja, George Crick törést 
fedezett fel az egyik hatalmas erjesztőtartályban, de úgy 
vélte, ez nem jelent közvetlen veszélyt. Fogalma sem volt 
róla, hogy a sérült tartályban egyre csak nő a nyomás, 
mígnem olyan erővel robbant fel, hogy egy szomszédos 
tartályt is szétvetett.

Óriási, a hírek szerint négy és fél méteres árhullám 
keletkezett a csaknem egymillió liternyi sörből. A porter
cunami kizúdult a sörfőzdéből, s akkora elánnal öntötte 
el az üzemet körülvevő Szent Egyednyomornegyedet, 
hogy falakat roppantott össze, teljes pincéket árasztott 
el, és „darabokra” törte az embereket. „Teljes lakó

A fővárosi sörárvíz
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1815 nyarán a londoni éjszakákat beragyog
ták a Napóleon felett aratott waterlooi győze
lem ünnepi fényei. De nem mindenki fürkészte 
a fényes horizontot: akadt, aki a látványossá
got hintóval, pompás ruhában körbejáró nőre 
lett figyelmes, közelebbről azonban megdöb
benve látta, hogy disznófeje van.

Már korábban is keringett egy pletyka, 
mely szerint malacképű nemeshölgy éldegél 
a Marylebone negyedben, és ezüstvályúból 
étkezik, röfögve társalog. Bár a hírek szerint 
„kecses, a lehető legarányosabb termetű” 
volt, nyakán „rút fej” éktelenkedett. A szép  
ség és a szörnyeteg e keveréke számos mű  
vészt, köztük a híres karikaturistát, George 
Cruickshanket is megihlette, aki zongorázás 
közben, csábos öltözékben, malacorrát 
áttetsző fátyolba burkolva ábrázolta őt.

Az újságok feltevése szerint a malacképű 
nő férjet keresni érkezett Londonba, a felbá
torodott kérők ezért nyílt levelekben ajánlgat
ták magukat: „Egyedülálló úriember… ég a 
vágytól, hogy bemutassa magát azon személy 
pártfogóinak, akit szerencsétlen arccal vert 
meg a sors. Szándékai komolyak.” Más udvar  
lók személyesen is felkeresték, de rájöttek, 
hogy korántsem termett feleségnek. Az egyik 
köznemes az „előkelő hölgyet” meglátogatva 

rémült kiáltással 
hőkölt vissza, mikor 
a nő annyira megha
rapta a nyakát, hogy 
felcsernek kellett 
a gondjaiba venni.

Az ilyesfajta tör  
ténetek eredetéről 
megoszlanak a 
vélemények. Egye
sek szerint egy 
valódi, deformált 
arccal rendelkező 
nőtől indult el az 
egész, esetleg már 
az 1600as években 
elterjedt mitikus 
históriából nőtt ki. 
Bárhogy is történt, 
az egyszerre erősza
kosan, undorral és 
csábosan ábrázolt, 
malacképű nő veszélyt jelentett a hagyomá
nyos nemi szerepekre. Jelezte, hogy egyes 
nők nem feltétlenül illeszkednek a viktoriánus 
szépségideálhoz, ehelyett sejtelmes, túlvilági 
s végső soron veszedelmes személyek is 
lehetnek.

Malacképű hölgy 
a Manchester téren

A malacképű asszony korabeli 
ábrázolása, mely megtestesí-
tette azon félelmeket, hogy 
egyes nők „sejtelmes, túlvilági 
s végső soron veszedelmes 
 személyek is lehetnek”

A Lópatkó Sörfőzde 1830-ban. 
A lapok sok londoni problémáért 
tették felelőssé az alkoholt

2
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BALRA: Egy páciens kapja 
meg a BCG-oltást 1949-ben 
LENT: A gyermekbénulás 
elleni vakcina (egyik) kifej-
lesztője, Jonas Salk munka 
közben 1950-ben 
A TÚLOLDALON FENT: Egy 
fecskendőt tötenek meg 
COVID-19 elleni oltóanyaggal

Miközben már lassan az egész világon zajlik 
a koronavírus elleni, elképesztő gyorsasággal 
kifejlesztett és engedélyezett védőoltások 
beadása, Gareth Williams négy olyan korábbi 
kísérletet mutat be, amely halálos betegségektől 
igyekezett megszabadítani a világot

Védelmező
OLTÁSOK
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A
Z ELMÚLT HÓNA-
POKBAN újra a figyelem 
középpontjába kerültek 
az oltások, mint olyan 
hajók, amelyek segíthet-

nek átkelni a világnak a COVID–19 jár-
vány viharos tengerén. Tavaly volt olyan 
időszak, amikor több mint száz oltás 
állt a fejlesztés valamilyen fokán, az idei 
év első hónapja pedig már a vak cinák 
kiszállításáról és beadásáról szólt.  
Ez elké pesztő annak tudatában, hogy  
az új koronavírust csak nagyjából tavaly 
ilyenkor kezdték tanulmányozni a kuta-
tók – de például az újonnan felfedezett 
mutációk miatt sem lehetünk még bizto-
sak abban, hogy valóban sikerül telje - 
sen legyőzni a betegséget. A vakcinák 
története is arra figyelmeztet, hogy  
a laboratóriumban ígéretesen működő 
oltóanyagok néha a valódi életben nem 
váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, 
és ahogy a régóta kutatott HIV-vírus 
példája is mutatja, elképzelhető, hogy 
a koronavírus elleni, tartósan hatékony 
és biztonságos vakcinára is még hosszú 
évekig kell várnunk.

Nem túl meglepő módon persze  
a legjobb oltások is csak akkor hatásosak, 
ha az emberek beadatják maguknak.  
A dolgok jelen állása szerint a britek 
közel harmada nem szeretné beadatni  
a COVID–19 megbetegedés elleni oltást – 
ez azt is megakadályozhatja, hogy elérjük 
a sokat emlegetett „nyájimmunitást”. 
[Magyarországon az oltást kérők és nem 
kérők megoszlása még rosszabb, a magu-
kat biztosan beoltatni kívánók aránya 
nagyjából a lakosság egyharmada a decem - 
beri felmérések alapján, január elejére ez 
az adat egyes kutatóintézetek szerint 40 
százalék fölé kúszott, de legalább ennyien 
vannak az oltást nem kérők is. – A szerk.] 
Mindenesetre a különböző vakcinák 
közötti versenyfutás tovább folytatódik, 
a díj pedig sok milliárd dollár és – főként 
az orosz és kínai oltóanyagok esetében – 
hatalmas propagandalehetőség. Utóbbi 
fronton már hónapok óta zajlik a küz - 
de lem, és nem csak tiszta eszközökkel, 
az állami irányítás alatt álló orosz álhír-
gyárak például olyan híresztelésekkel 
is megpróbálják aláásni a nyugati vak-
cinákba vetett bizalmat, mint hogy az 
oxfordi/AstraZeneca oltóanyag (amely 

egy ártalmatlan csimpánz-adenovírust 
használ hordozóvírusként) majommá 
változtatja az embereket.

Átkelni a tű fokán
A vakcinák története hivatalosan 1798-ban 
kezdődött, amikor Edward Jenner sebész 
kimutatta, hogy az enyhe tünetekkel 
átvészelhető tehénhimlővel beoltott embe - 
rek nem fertőződnek meg a sokkal veszé - 
lyesebb feketehimlővel. Ez hatalmas áttö - 
rés volt, mivel a feketehimlő az emberi- 
ség történetének egyik legnagyobb mészá - 
rosa volt, a becslések szerint minden  
12. embert megölt világszerte, az aztékokat 
és az inkákat pedig szinte eltörölte a föld 
színéről. Jenner előtt már mások is kísér-
le teztek a „tehénhimlőzéssel”, de ő volt az 
első, aki dokumentálta és a tudományos 
közvélemény elé tárta eredményeit, és ezzel 
az oltást bevezette az orvosi gyakorlatba.

Az általános értelemben használatos 
vakcináció szó a Jenner által a latin vacca 
(tehén) szóból kiötlött vaccinae kifejezés-
ből származik, és először 1800-ban egy 
plymouthi sebész, Richard Dunning hasz - 
nálta. Nyolcvan évvel később Louis Pasteur 
Jenner iránti tiszteletét kifejezendő java-
solta, hogy minden ilyen eljárásra ezt 
a kifejezést használják. Pasteur maga a 
veszettség elleni oltóanyag kifejlesztéséről 
ismert, de ő készített oltást két bakteriális 
fertőzés, a kolera és a lépfene ellen is. 

A vakcinák történetének két fontos 
mérföldköve volt a rettegett tuberkulózis, 
illetve a járványos gyermekbénulás elleni 
oltóanyagok megszületése. A tuberkuló-
zist megelőző BCG-oltást több mint 
15 évig tökéletesítették, kezdeti sikereit 
mégis beárnyékolta az az eset, amikor 
1929-ben 72 gyermek halt meg a német-
országi Lübeckben, miután a nekik beadott 
vakcina véletlenül élő baktériumokat tar-
talmazott. Közel harminc évvel később 
az Egyesült Államokban az első gyermek - 
bénulás elleni oltókampányt egy hasonló 
tragédia kísérte, miután Jonas Salk oltásá - 
nak egyik legyártott adagjába élő polio-
vírus került, több halálesetet és súlyos 
lefolyású betegséget okozva. [Lásd erről 
és az oltási kampányról előző számunk 
58–59. oldalát. – A szerk.]

Hogyan lehetséges az, hogy egyesek 
nem akarják oltatni magukat súlyos, sőt 
akár halálos betegségek ellen? Az ellen-

zők már rögtön Jenner vakcinájának meg - 
születése után megjelentek. Sokan vallá-
sos alapokon nyilvánították „bestiális” 
gyakorlatnak az oltást, amely megpróbál 
dacolni Isten akaratával, ez ugyanis min - 
denkinek előírja, mikor és hogyan jár le  
a számára a földi porhüvelyében kiszabott 
idő. Sok orvos is felszólalt az oltás ellen, 
súlyos mellékhatásokat, mint például a 
vérmérgezést vagy a szifiliszt írva a szám - 
lájára (Jenner vakcinája esetében mind-
kettő valós, ám nagyon ritka eshetőség 
volt), és olyan bebizonyíthatatlan vagy 
éppen teljesen légből kapott komplikáció - 
kat is emlegettek, mint a rák, a mentális 
betegségek vagy éppen – szép, rajzos ábrák - 
kal illusztrálva orvosi lapokban – a beol-
tott gyermekek tehénné változása.

Ez vissza is vezet minket napjainkba, 
és a COVID–19 oltásokról terjedő álhírek 
világába. Az orvostudomány rengeteget 
fejlődött Jenner ideje óta, akinek sejtelme 
sem volt az immunizáció működéséről, 
sőt arról sem tudott semmit, hogy a beteg - 
ségeket „mikrobák” okozzák. Az oltás-
ellenes mozgalom viszont ma is él és virul, 
és a koronavírus elleni védőoltások új 
technológiája és gyors kifejlesztése remek 
táptalajt biztosít az ilyen nézetek burján-
zásának. A WHO már tavaly is a világ egész-
ségügyi helyzetére leselkedő tíz legnagyobb 
veszély közé sorolta az oltások elutasítá-
sát, ebből a szempontból is fontos lehet 
a koronavírus elleni vakcinák sorsa.

Addig is, amíg többségünk várako - 
zik, hogy sorra kerülhessen az oltási 
rendben, egy gondolatot szenteljünk 
a helynek, ahol minden elkezdődött. 
A gloucestershire-i Berkeley településen 
ma is áll Jenner háza, ahol tehénhimlő-
vel (és sok mással) kapcsolatos kísérle-
teit végezte, legfontosabb írásait papírra 
vetette. Ott is halt meg, és a szomszédos 
templomban található végső nyughelye. 
A ház joggal kaphatna világörökségi 
védelmet, de az épület és a benne talál-
ható kis múzeum nem kap állami támo - 
gatást, így félő, hogy nem tudja átvé-
szelni a járványhelyzet okozta lezáráso-
kat. A jennermuseum.com weboldalon 
mindenesetre megtekinthető néhány 
fénykép a helyszínről, és reményked-
jünk benne, hogy a ház és a kiállítás még 
épségben lesz, amikor a világ újra vissza-
tér a normális kerékvágásba.G
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(vö. Horthy) vajon játszotte szerepet a zsidó állampolgárok 
megmentésében, és ha igen, a lehetőségekhez mérten elég
séges módone vagy nem, valamint a kollaboráció célja meny
nyire a „menteni a menthetőt” volt. Nem véletlen az sem, 
hogy Franciaországban igen erős a holokausztrevizionizmus 
irodalma (Robert Faurisson), miközben az állam ez ellen 
 törvényi eszközökkel is igen határozottan fellép.

Ha magukat a történészeket vesszük górcső alá, köreik 
Franciaországban is „lövészárkok” köré szerveződnek. A hagyo
mányos Észak–Dél, Párizs–vidék szembenállásokon túl gyak
ran egyegy markánsabb személyiség, történész vagy annak 
emléke köré szerveződnek az „iskolák”, sokkal jobban kita
pinthatóan, mint a mai Magyarországon. A szerző személyes 
tapasztalata, hogy – ironikusan szólva – ezen „szent idolok
tól” (mint például Fernand Braudel vagy GeorgesHenri 
Soutou) a „klánokban” akkor is idézni illik – mi több: kell –, 
ha vizsgálatunk tárgya fényévekre esik e jeles személyiségek 
által vizsgált korszakoktól vagy témáktól. Történészkörökben 
az első kérdések egyike, hogy az illető kinek a tanítványa,  
és sokkal inkább annak megfelelően skatulyázzák és „árazzák 
be”, mint műveinek súlya alapján. Jellegzetes az is, hogy  
a francia történésztársadalom sokkal inkább korszak, téma 
(valamint speciális jelleggel: régió)specifikus (ebben nagyon 
erősek), ugyanakkor átfogó ismeretük saját történelmük,  
a francia történelem egészéről erősen hullámzó színvonalú.

Lássuk, szúrópróbaként, hogy szűk kutatási területeiken, 
szakmai köröknek tartott konferenciáikon túl mely témákkal 
próbáltak nyitni a francia történészek nagyobb célközönség 
felé 2020ban. Az 1997ben Párizsban alapított Történészek 
Egyesülete (Association des Historiens) mintegy 60 történészt 
tömörít, és csütörtökönként tartott előadássorozatuk például 
egy olyan témára fókuszál – végigfuttatva a török kortól nap
jainkig –, amely a franciák életében központi helyet foglal el:  
ez pedig a kulináris élvezetek világa. Az 1967ben létrehozott 
AHMUF, a modernista történészek társasága többek között 
olyan témákban szervezett idén előadásokat, mint a rabszol
gaság régi és modern története, a francia urbanizáció törté
nete, és – talán a járvány miatt – kiemeltebb téma az orvoslás 
és kórházi ellátás története. De fókuszban maradt a szokásos 
slágertéma, a királyi székhelyek, mindenekelőtt Versailles tör
ténete, ezek mellett még franciaSvájc svájci korszak előtti 
 története tartott számot nagyobb érdeklődésre, valamint 
olyan témákat is népszerűsíteni igyekeztek, mint az adatbázi
sok története vagy az Enciklopédia rézmetszeteinek histori
kuma, melyekre külön konferenciák szerveződtek.

Francia történész kollégáim hangsúlyozzák és szomorkod
nak miatta, hogy a nagyközönség egyre kevésbé érdeklődik  
a történelem iránt. A nagyobb kiállítások kivételek, egy ókori 
egyiptomi kiállításra még mindig relatíve sok franciát lehet 
becsábítani. Annak ellenére például, hogy egy 1990es évek  
 ben készült felmérés szerint a francia paperback könyvek 
 nyolcada történelmi tárgyú volt, az 1990es években országos 
botrányt váltott ki egy felmérés, melyben számos megkér
dezett fiatal azzal sem volt tisztában, hogy mit ünnepelnek  
a legfőbb nemzeti ünnepen, július 14én. Egyik kollégám 
véleménye szerint a francia közéletben a szekularizáció (illetve  

laicitás) történelmi  kérdése és kezelései kapják a legnagyobb 
hangsúlyt. Igaz, jelen esetben az iszlámmal szemben hangoz
tatják a semleges állam fontosságát, míg 1905ben a fogalom
nak erősen katolicizmus ellenes éle volt. Egy másik kolléga 
annak abszurditására hívja fel a figyelmet, hogy jelen van egy 
olyan történészi vonal, amely Franciaország történetét a külön
böző, egymást váltó bevándorlási hullámok történeteként 
 próbálja interpretálni, összemosva az európaiakat az Európán 
kívülről érkezőkkel, a történelmi kontextusok ignorálásával,  
a frissen érkezettek számára pozitív képet festve. Ezen aktu
álpolitikai hatások mellett  markánsan jelen van egy évtizedek 
óta igen ellentmondásos törekvés is, amelynek politikai vonat
kozása a „kör négyszögesítése francia módra”, avagy a közpon
tosított állam regionali zációja. Ennek kapcsán tetten érhető  
a régiók történetei versus a francia állam  tör ténelme ellentét, 
az előbbi fokozatos felér tékelődésével.

A francia történelemszemlélet továbbra is nagyon személyi
ségközpontú, nemcsak az átlag (értelmiségi) franciák, hanem 
– például a holisztikus és regionális megközelítések folyamatos 
erősödése ellenére – a történészek körében is. Személyes 
tapasztalatom szerint a francia kollégák körében a jelenkori 
történelem kapcsán feltűnően kiemelt jelentő séget kapnak  
a személyes történetek szálai. A könyveladások terén is a jelen
tős személyiségek történetei vezetnek legin kább. Francia or
szág ban még mindig nagy divat a múlt (vagy a közelmúlt) 
jelentősebb személyiségeiről írt igen vaskos, több száz oldalas 
– igen változó színvonalú – monográfiák megjelentetése, 
melyet a jelek szerint rentábilis üzlet felvállalni a kiadóknak.

Meg kell még említeni a francia média fontos szerepét  
a történelmi ismeretterjesztés területén. A történelmi műsorok 
színvonala kiemelkedő, de sajnos elég gyakran a késő esti 
 idősávba kerülnek. A magas szintű kül és belpolitikai elemző 
műsorokon túl többek között a showmanek körében is divat 
lett a történelem népszerűsítése. A legjellemzőbb példaként 
Stéphane Bern (és profi stábjának) 2007től sugárzott Secrets 
d’Histoire (A történelem titkai) „elitista” személyiség és élet
módtörténetközpontú sorozata említhető. A sorozat francia 
történeti tárgyú epizódjai többek között Napóleon, Jeanne 
d’Arc, Stuart Mária, Madame Pompadour, I. Ferenc, Victor 
Hugo, Marat és Voltaire életét (illetve halálát) mutatta be eddig. 
A sorozatot a nagyközönség imádja (2 millió körüli a nézett
sége), míg a szakma vegyes mértékű fanyalgással fogadta.  
A fanyalgók érvei szerint a sorozat túlzottan leegyszerűsíti, 
mintegy vulgarizálja a nemzeti történelmet, de olyan kritikák 
is elhangzottak, hogy túlzott nosztalgiát ébreszt a királyok  
és királynők kora iránt, és magát a népet csak másodlagos, 
brutális történelmi szereplőként mutatja be.

Befejezésként egy magyar vonatkozást említünk érdekesség
ként. Egy magyarfrancia, történelmi kérdésekben jártas 
 párizsi barátom megkérdezte egyszer, hogy tudome, művelt 
katonai körökben milyen ismeretek élnek a magyar törté
nelemről? Csodálkozásomra azt a példát hozta fel, hogy 
Rákóczi fejedelemnek jogában állt a templomban lóhátról 
misét hallgatni.  

Franciaország
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A 907. évi 
pozsonyi csata

Amit tudunk róla és amit nem

DISPUTA

KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGI forrásaink  
nincsenek a pozsonyi csatáról, egy szóval sem említik, 
egyetlen forrásunk egy Aventinus nevű történetíró 

krónikája. Sajnos azt nem tudjuk, mennyiben adhatunk hitelt a 
hangyaszorgalmú 15–16. századi humanista Aventinus, a bajor 
„Bonfini” (eredeti nevén Johann Turmair, 1477–1534) latin és 
német nyelvű krónikájában leírtaknak, s azt sem, hogy a szerző 
valóban talált-e mára elveszett utalásokat a csatáról. 

Ez azért érdekes, mert a korabeli, 10. század eleji évkönyvek 
hozzávetőleg öt-hat szóban, elég semmitmondóan intézték el  
a számukra megalázó és elhallgatásra ítélt eseményt. Például  
így: „A bajorok egész seregét legyilkolják a magyarok”. Vagy 
másutt: „Nagyon szerencsétlen harc volt”. Aventinus pedig 
oldalakon keresztül olyan részletességgel írja le, mintha csak 
jelen lett volna. 

Továbbá azt sem tudjuk, hogy az említett Aventinus leírása 
véletlenül hasonlít-e Nagy Károly frank király 791-ben az 
 avarok ellen három seregtestben indított támadásához, vagy 
azt a humanista tudatosan másolta ki az egyébként általa 
ismert és használt frank évkönyvekből. Amit ma a csata rész-
leteiről tudunk, az kimondottan vagy kimondatlanul mind 
Aventinus 1500-as évekbeli leírásán – többek szerint tudós 
rekonstrukcióján – alapul.

Tudjuk, hogy a Keleti Frank Birodalom serege 907 júliusának 
első napjaiban behatolt a magyar törzsszövetség területére, és 
megütközött a magyar sereggel. A szembenálló felekről tudjuk, 
hogy a támadók élén névlegesen a fiatal, 893-ban született és 
900-tól uralkodó király, IV. (Gyermek) Lajos állt, akit azonban 
életkora miatt nem engedtek a csatahely közelébe. 

A hadjárat rekonstrukciójának egyik kulcspontja, hogy 907. 
június 16-án a német sereg valóban együtt állt-e a Duna part-
ján, a mai ausztriai Linz közelében, Ennsburgnál. Erre van egy 
fontos, Aventinus által is használt forrásunk, miszerint ezen  
a napon a keleti frank király a közeli Sankt Florianban adott ki 
egy oklevelet, amely ugyan hamisított, de a dátum vonatkozá-
sában talán hitelt érdemlő. A modern katonai modellezésnek is 
ez a kiindulási alapja, hiszen így ismert lenne a sereg megindu-
lásának és július elején bekövetkező vereségének az időpontja, 
amihez már csak a menetútvonalat kell hozzárendelni.

Bizonyos, hogy a magyarok a helyismeret minden előnyével 
rendelkeztek, valamint az évek óta tartó kalandozó hadjáratok-
nak köszönhetően folyamatos harci gyakorlattal bíró egységekre 
számíthattak. Minden a felderítés és mozgósítás hatékonyságán 

múlott, de úgy látszik, hogy egy rendszeresen hadakozó nomád-
félnomád társadalomban ez nem jelentett gondot.

Nem tudjuk pontosan, hogy az Aventinusnál leírt többnapos 
ütközet alatt mit értsünk. A halottaskönyvekben szereplő eltérő 
napok, jellemzően július 3–6., utalhatnak arra, hogy a meg-
sebzett áldozatok különböző napokon lehelték ki lelküket, vagy 
éppen arra, hogy a magyarok több napon át őrölték fel a beke-
rített német sereg erejét, és folyamatosan gyilkolták őket.  
Az eltérő dátumok eredhetnek persze másolási hibából is, s ez 
esetben a csata egy napon lehetett, valószínűleg július 5-én,  
és bizonyosan néhány óra alatt eldőlt. Maga Aventinus egyéb-
ként furcsa módon nem július első napjaira, hanem nyilván 
további halottaskönyvekben talált dátumok hatására négy hét-
tel későbbre, augusztus 9–11-re datálja a csatát. Ez akár lehet 
biztató is, mert amellett szólna, hogy nem volt prekoncepciója.

Nem tudjuk, hogy a magyarok tényleg üldözték-e a mene-
külő bajorokat. Aventinus a pozsonyi német vereség után köz-
vetlenül egy olyan csatát (ennsburgi csata), újabb német vere-
séget illesztett be, amelyet pontosan ugyanazokkal a szavakkal 
ír le – az Aventinus által szintén ismert – krónikás, Cremonai 
Liutprand. Csakhogy Liutprand éppen egy 910. évi, Lech folyó 
melletti német vereséget írt le. Ennek ellenére lehet érvelni az 
Aventinus által leírt újabb csata hitelessége mellett is.

Ezzel szemben nem ismerjük a szemben álló magyar erőket, 
akiknek a létszámát a támadókéhoz lehetne viszonyítani,  
ha azt pontosabban tudnánk. Azt, hogy a nyugati seregben kik 
vettek részt, az elesettek névsorából tudhatjuk: itt vesztette 
 életét Luitpold bajor őrgróf, továbbá Thietmar salzburgi érsek, 
a királyi kancellár, a freisingi Udo és a mai dél-tiroli brixeni 
Zakariás püspökök, valamint számos más bajor előkelő. Ebből 
hozzávetőleg a sereg nagyságát is megbecsülhetjük: ha egy- 
egy egyházi-főúri kontingensre 200-300 harcost számolunk, 
akkor kísérettel 1500–2000 fő körül lehetett. Az őrgrófnak  
és a főpapoknak a korabeli napra datált halottaskönyvekből 
(ún. nekrológiumokból) még a nevét is ismerjük, a többi világi 
előkelőét leginkább abból, hogy 907 utáni oklevelekben nem 
fordul elő többé a nevük. Az Aventinus krónikájában elesett-
ként említett Isangrim, Iring, Gumpold grófok neve valóban 
nem tűnik fel többé, ugyanakkor például Aribo gróf Aventinus-
nál életben marad, s a későbbi forrásokban ismét megjelenik.

Nem tudjuk azonban a csatahelyet minden kétséget kizá-
róan azonosítani, annak ellenére, hogy egyik forrásunk,  
a salzburgi évkönyv megőrizte annak nevét latinos formában: 

66 BBC History – 2021. február



    

„ad Brezalauspurc”, azaz 
Braszláv váránál. Braszláv 
a 880-as évektől a fran- 
kok oldalán harcoló szláv 
vezér, Alsó-Pannónia kor-
mányzója volt, részt vett  
a 890-es években a mor-
vák elleni hadjáratokban, 
majd a korábbi frank kirá-
lyi központot, Zalavárt 
896-ban kapta meg szék-
helyül, amelynek a magya- 
rok általi elfoglalását 
azonban a források nem 
örökítették meg. 907-ben 
már biztosan nem élt. 
Ugyanakkor Zalavárt  
a korabeli források sosem 
említették Brezalauspurc néven. Látszólag egyszerű lenne tehát 
Brezalauspurcot a későbbi Pozsonnyal azonosítani, különösen 
azért, mert a város szinte ugyanezen a néven (Preslawaspurch) 
a 11. század közepétől feltűnik a forrásokban. A probléma abból 
adódik, hogy a névadó Braszláv Zalavár frank erősségének volt  
a vezére, duxa, s nem tudjuk okát, hogy mikor válhatott egy 
távoli helység – Pozsony – névadójává, amelynek korabeli törté-
netéről – szemben a fantasztikus Karoling-kori leleteket produ-
káló Zalavárral – szinte semmit sem tudunk. A hadtörténészek 
leginkább a német támadó sereg feltételezett menetsebessége,  
a katonai modellezés eredményei alapján szavaznak a mai 
Pozsony vidékére, a régészek közül pedig többen a gazdag lelet-
anyag alapján az előbbire.

Nem tudjuk továbbá, hogy mi volt a német támadás közvet-
len kiváltó oka, s mi volt a német vezérek szándéka. Aventinus 
csak annyit mond, hogy „közös elhatározással döntenek arról, 
hogy a magyarokat ki kell űzni a bajorok országából”, s nem, 
mint sok helyen olvasható, „a magyarokat ki kell irtani”. Tekint-
hették egyúttal „keresztes” vállalkozásnak is, a korábbi salzburgi 
érsekséghez tartozó megtérített területek visszahódításának.  
A motivációt illetően fontos lenne tudni, hogy a magyarok 
mikor számolták fel a morvák uralmát. Ebből a szempontból 
ismét Aventinusnak köszönhető, hogy lemásolta a 902–906 
közötti évekre tehető ún. raffelstetteni vámszabályozást, amely  
a Duna menti kereskedelemben még említi a morvákat. Mivel a 
morvák ekkor a frankok szövetségesének voltak tekinthetők, 
hatalmuk összeroppantása 906 előtt a térség hatalmi erőegyen-
súlyát alapvetően borította fel. Ezt bizonyítaná, hogy a kalan-
dozó magyarok 906-ban szemlátomást akadálytalanul vonultak 
át a területükön egy szászországi kalandozásra. Mindez aggaszt-
hatta a keleti frank vezetőket, akiket a vélhetően elmenekült 
morva vezérek csak tüzelhettek egy azonnali ellenakcióra. Sajnos 
a morvák hatalmának térségbeli lehanyatlása, annak körülmé-
nye és ideje homályban marad, meglepő módon a források 
 hallgatnak róluk.

Tudjuk továbbá, hogy a 20. századra miért felejtődött el  
a csata emléke, noha az 1900-as évekig kevés csatáról írtak olyan 
sokat, mint éppen a pozsonyiról. Ennek igen egyszerű a magya-

rázata: a Brezalauspurc 
nevét tartalmazó egyetlen 
középkori kézirat, egy 
salzburgi évkönyv csak 
1921-ben bukkant fel  
és vált széles körben 
ismertté, amikorra a mai 
napig használt történeti 
kézikönyvek már mind 
elkészültek. Furcsa módon 
Aventinus szövegének 
magyar fordítása 2009-ig 
nem készült el, minden 
bizonnyal azért, mert  
a magyar értelmiség a  
20. század közepéig lati-
nul és németül mindent el 
tudott olvasni, s nem 

 szorult fordításra. Másrészt persze azért is, mert 1900 körül a 
modern kutatói módszerek, a forráskritika megjelenésével a tör-
ténetírásban megingott a nem egykorú s különösen a „túlképzett” 
humanisták által írott szövegekbe vetett feltétlen bizalom. Így 
1921-ig a modern forráskritika leszámolt a szintén Brezalau s-
purcot/Pozsonyt emlegető Aventinus forrásértékével, s az ütkö-
zetet a legkülönfélébb helyekkel azonosították. Nem utolsósor-
ban a Kézai Simon krónikájában megörökített Bánhidá val, ahol 
a ma is látható hatalmas turulmadarat éppen 1907. július 6-án,  
a csata évfordulóján avatták fel. Nem véletlenül, mivel az 1200 
körül alkotó névtelen krónikás, Anonymus Árpád halálát 907-re 
datálta, talán mert olvasott a német évkönyvekben, így Reginó-
nál a 907. évi magyar győzelemről. Soha nem fogjuk megtudni, 
hogy eltalálta-e a halál évét, a mai történészek azonban kételked-
nek abban, hogy Árpád megélte az eseményt, illetve, hogy a 
nyugati forrásokban nem említett, manapság többek által „szak-
rális fejedelemnek” tekintett Árpád megjelenhetett-e a csatában.

A képzőművészeti ábrázolásoknak a csatához rendelése sem 
kevésbé problémás, hiszen korabeli ábrázolásokkal nem ren-
delkezünk, eltekintve Gyermek Lajos király néhány sematikus 
illusztrációjától középkori kódexekben. Változást majd a 19. 
század, a romantikus festészet hoz, amikor nálunk Feszty Árpád 
egy mára elfeledett, a komáromi Duna Menti Múzeumban lát-
ható hatalmas képen festi meg a csatát, de a csata képe bekerül 
Peter Geiger Magyar- és Erdélyország története reprezentatív, 
17 képet tartalmazó válogatásába is.

Azt azonban bizonyosan tudjuk, hogy a 907-es keleti frank 
vereség átalakította a térség történelmét. Gyermek Lajos halá-
lával megszűnt a Keleti Frank Királyság, és helyet adott a német 
királyság felemelkedésének és a bajor hercegség ismételt meg-
erősödésének, miközben az Enns és a Fischa folyók közötti 
terület ellenőrzésének megszerzésével a gyepűelvét (a gyepűn 
túli széles, gyéren lakott területsávot) messze nyugatra sikerült 
kitolni. Nem utolsósorban pedig 1030-ig nem történt jelentő-
sebb német támadás Magyarország ellen.  ■

Tények és tévhitek
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Így képzelte Peter Johann Nepomuk Geiger 1850-ben a pozsonyi csata egy pillanatát 
– kevés biztos tényre támaszkodhatunk a csata kapcsán

Veszprémy László az MTA doktora, egyetemi tanár, a HM Hadtörténeti  
Intézet és Múzeum Hadtörténeti Kutató Intézetének igazgatója
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Ki gondolná?

 Nem kisebbítve 
Casanova és más szívtiprók 
érdemeit, ők bizony a fasor-
ban sincsenek egy bizonyos 
Guidarello Guidarellihez 
képest, akinek ajkait a meg-
lehetősen ellenőrizhetetlen 
becslések szerint legalább 
ötmillió nő csókolta meg.

Ki volt ez az ellenáll-
hatatlan férfiú? Guidarelli 
valamikor 1450 táján szü-
letett Ravennában, amely 
ekkor éppen velencei ura-
lom alatt állt. Egészen fia- 
tal korától háborúskodás-
sal töltötte életét, lovaggá 
III. Frigyes német-római 
császár ütötte 1468-ban, 
1498-ban pedig már az 
egyik velencei hadsereg 
parancsnokaként vett részt 
Pisa oldalán a Firenze ellen 
vívott háborúban. Állt  
VI. Sándor pápa zsold já- 
ban is, harcolt Dalmáciában 
a törökök ellen, utolsó éveit 
pedig Cesare Borgia szol-
gálatában töltötte, mint egyik 
megbecsült parancsnoka.

1501 elején is Borgia 
környezetében volt, amikor 
a híres-hírhedt politikus és 
hadvezér az idő jobbra fordu-
lását várva, kíséretével az 
imolai karneváli hangulatban 
eresztette ki a gőzt. A maszka-
bálok, lovagi tornák és bika-
viadalok forgatagában történt, 
hogy valamikor február utolsó 
napjaiban Guidarelli halálos 
sebet kapott egy csetepatéban, 
és ugyan emberei még vissza 
tudták vinni a szállására, ahol 
végakaratát is rögzítet ték, más-
napra már nem volt az élők 
sorában.

Sokan tudni vélték, hogy 
Guidarellivel Borgia paran-
csára végeztek, mert ő azt gya-
nította, ellenségeinek dolgo-
zik, de egy 1930-ban megtalált 

krónikából kiderült, hogy 
valójában egy arannyal átszőtt 
köpönyeg okozta a halálát. 
A ruhadarabot Guidarelli 
ugyanis kölcsönadta egy 
Vigillio nevű fiatalembernek, 
aki azt nem szolgáltatta vissza, 
és amikor ezt Guidarelli szá-
monkérte, a két – nyilván nem 
kevés alkoholtól fűtött – társa-
ság halálos kimenetelű össze-
csapásba keveredett.

De mi a helyzet a csókok-
kal? Nos, azt nem tudjuk, 
életében Guidarelli hány nőt 
csókolt meg – jól menő zsol-
dosparancsnokként bizto-
san nem keveset –, de az igazi 
bőség ebből a szempontból 
halála után köszöntött rá. 
Halá los ágyán Guidarelli azt 
kérte, hogy végső nyughelye 
a ravennai Assisi Szent Ferenc-
bazilika legyen, és 600 dukátot 
tetetett félre vagyonából, hogy 
egy szobrász szép síremléket 
készítsen számára. Az állítólag 

Guidarelli halotti maszkja 
alapján dolgozó, mára az isme-
retlenség homályába merült 
művész nem siette el a dolgo-
kat, az egykori hős lovagot 
ábrázoló szobra csak 25 évvel 
később került a sírra.

Viszont annyira jól sikerült 
az alkotás, hogy amikor leszár-
mazottjai 1827-ben az akkor 
megnyitott Accademia di Belle 
Artiba szállíttatták át a sírem-
léket, a kor romantikus költői 
egészen beleszerelmesedtek 
a halállal szembenéző férfiról 
készült alkotásba, és többen is 
megénekelték földöntúli szép-
ségét. Ekkoriban terjedt el a 
legenda, miszerint ha egy férje-
zetlen nő megcsókolja a szobor 
ajkait, egy éven belül férjet talál 
magának, akivel boldog házas-
ságban élhet; ha pedig férjes 
asszony csókolja meg, akkor 
egy éven belül fiút szül, aki 
ráadásul olyan gyönyörű lesz, 
mint a szépséges lovag. Először 

csak a város és környékének 
lányai és asszonyai járultak 
tömegesen a szoborhoz, majd 
az 1920-as évektől a turizmus 
fellendülésével már turista-
hölgyek ezrei is próbára tették 
a varázslat erejét – amelynek 
hatásosságáról sajnos nincse-
nek megbízható adataink.

Miután a szobor szerencsé-
sen átvészelte a második világ-
háborút, a múzeum kurátorai 
e profán gyakorlatot beszünte-
tendő inkább a pincébe szám-
űzték az alkotást, amelyet aztán 
csak 1970-ben állítottak ki 
újra, ám ekkor már egy üveg-
lap védte a további abúzustól 
a rég elhunyt lovagot – cserébe 
viszont külön iroda foglalko-
zott azokkal a levelekkel, ame-
lyekben a világ minden tájá-
ról küldtek pénzt, hogy vörös 
rózsákat tegyenek a lovag sír-
jára, ugyanis jobb híján ennek 
is varázserőt kezdtek tulajdoní-
tani.  ■  LD

● Melyik volt az a férfi, akinek ajkait 
a legtöbb nő csókolta?

A nevezetes, a legenda szerint varázserővel bíró síremlék mai kiállítási helyén
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