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BeVezeTő

a VEriTaS Történetkutató intézet Trianon hatása a magyar felsőoktatásra címmel 
2017 őszén indított kutatási projektet, amelyet 2020-ig, a trianoni, oktrojált béke-
szerződés, illetve a numerus clausus törvény elfogadásának 100. évfordulójáig kíván 
folytatni arról, mennyiben változtatták meg a magyar felsőoktatást az 1918 és 1920 
közötti területi elcsatolások, miként hatottak ezek a két világháború közötti felsőok-
tatás-politikára, az oktatói gárda és a hallgatóság összetételére, egyesületi életére, 
politikai aktivitására. az egyetemi anyakönyvek 1918 és 1945 közötti (kicsit tágítva 
esetleg 1949-ig terjedő), teljes körű felmérését is meg kívánjuk kezdeni, ami félévente 
átlagosan 15 000 hallgató adatainak fényképezését és táblázatokba vitelét jelenti. 
akkoriban jóval több szempontból vizsgálták a diákok társadalmi hátterét, mint nap-
jainkban, tehát sok százezer adat rögzítéséről van szó. ennek révén olyan adat-
bázist tudnánk kialakítani, amelyet – a személyiségi jogok figyelembe vételével – az 
interneten is közzétennénk, fontos alapját adva ezzel a magyar értelmiség (tágabban  
a ma  gyar társadalom) történetére vonatkozó további kutatásoknak.

az intézet a kutatások során együttműködik az mTa BTk Trianon 100 kutató-
csoportjával, az mTa–elTe egyetemtörténeti kutatócsoportjával, illetve a Törté-
nelemoktatók szakmai egyesületével, s megállapodást kötött a magyar felsőokta-
tási levéltári szövetséggel. 

a projekt résztvevői (mintegy 30 fő) a VeriTas hét munkatársa mellett egye-
temi levéltárosok és fiatal kutatók. a kutatásokról konferenciákon, work-shopokon 
és kiadványokban kívánunk beszámolni, s szeretnénk a témában olyan továbbképzé-
seket is indítani, melyek révén a közoktatásba is bekerülnének azok új eredményei. 
e kiadvány a kutatócsoport első, 2017. decemberi konferenciáin elhangzott előadá-
sok szerkesztett anyagait tartalmazza.

Úgy véljük, a Trianon hatása a magyar felsőoktatásra programmal hozzájárul -
hatunk a 2020-as trianoni megemlékezések méltó megrendezéséhez. 

Budapest, 2018. október 25.
 szakály sándor
 főigazgató
 
 Ujváry gábor
 a projekt vezetője
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Ligeti DáviD

kereszT az egyeTemen. 
az 1900/1901. éVi kereszTmozgalom TörTéneTe

„A mai életbe mindössze két világnézeti mozgalom hangjai csen
dülnek át: az egyetemi keresztmozgalom pozitív kereszténysége és 
a Galilei-kör bomlasztó, hazafiatlan defetizmusa.”1

Bevezetés
„Ébredj még idején szuggerált álmaidból, oh Magyarország, emeld 
magasra a keresztet s térj vissza Istenedhez, mert csakis »in hoc 
signo vinces«.”2 (zsembery istván, 1900)

1900. május 27–én vasárnap a dualizmus időszakának egyik legnagyobb botránya 
tört ki, amikor a budapesti magyar királyi Tudományegyetem új, központi épületé-
ben ismeretlen tettesek letördelték a lépcsőfordulókban elhelyezett, gipszből készült 
magyar címerekről a kereszteket. az esemény hatására széleskörű tiltakozás bonta-
kozott ki a konzervatívok körében, különösen pedig a katolikus néppárt sorában. 
Több havi heves társadalmi és politikai disputát követően 1901. március 18-án mint-
egy száz egyetemi hallgató – tüntető akció keretében – méteres kereszteket helyezett 
el az egyetem tantermeiben. a kibontakozó egyetemi mozgalom erről a tettről kapta 
a nevét. az ügy következményeként világossá vált a liberális dualista válságának egy 
újabb – ám egyik legsúlyosabb morális – vetülete: a közvéleményben ekkor tudato-
sult, hogy a megelőző néhány évben nem pusztán az állam és egyház szétválasztása 
történt meg, hanem a magyar királyság elveszítette keresztény jellegét.3 a konzer-
vatív – döntő részben katolikus – hallgatók demonstrációja ismét felszínre hozta  
a szekularizálódással kapcsolatos vitákat, egyben az állam és az egyház szétválasz-
tásának problematikája is akuttá vált a közvélemény számára, tekintettel arra, hogy 

1 tiefenthaLer józsef: egyetemi ifjúságunk Trianontól napjainkig. Katolikus Szemle, 1939/8. 483.
2 egy jogász és egy böLcsész: Kereszt, zsidó, vallás. Budapest, stephaneum, 1900. 45. (a továbbiak-

ban: egy jogász). zsembery Constantinus híres, kr. u. 312-es látomására utalt, amikor a leendő 
császár krisztustól kapott üzenetet: „e jelben győzni fogsz!”

3 ennek eklatáns megfogalmazását tette egy protestáns publicista: „a mesterséges liberalizmus lej-
tőjén szerencsésen eljutottunk odáig, hogy a keresztről immár csak úgy beszélhetünk, mint 
kényes témáról”. tahy endre: Kereszt az egyetemen. Budapest, k. n., 1941. 37. (a továbbiakban: 
tahy, 1941).



a kibontakozó mozgalom egyik fő célja a felsőoktatásban egyre inkább érvényesülő 
zsidó expanzió visszaszorítása volt. a mozgalom története is igazolta, hogy „míg  
a dualista 51 év a magyarok számára elfogadható anyagi fejlődést hozott a materiá-
 lis világban, de kikezdte, meggyöngítette a kereszténységét és nemzeti tudatát”.4 
ekként a századforduló ezen eseménysorozata nem pusztán a dualizmus korának 
egyik leghevesebb vitáját hozta létre, hanem egyszersmind a drámai 20. század elő-
képévé is vált. 

a keresztmozgalom történetének bemutatása annak aktuális üzenete mellett azért 
is fontos, mert a kutatócsoportunk által kitűzött feladatok sem értelmezhetők kizáró-
lag 1918/19 forradalmainak, illetve Trianon tükrében. „sokszor és sokan a keresztény 
gondolat reneszánszát szeretik a kommün után történt eseményekből származtatni és 
vagy tudatosan, vagy tudatlanul megfeledkeznek azokról a nem egyszer eredmény-
telen, de mindig dicsőséges küzdelmekről, melyek a keresztény gondolat jegyében 
különféle nevek alatt a közelmúlt történelmében folytak”.5 másképpen fogalmazva 
tehát nem Horthy ellenforradalmi rendszere teremtette meg annak igényét, hogy az or -
szág eltávolodjon a dualizmus időszakának erőteljesen filoszemita liberaliz mu sától.

a meg nem értés időszaka6

„Nálunk a vallástalanság divat.”7

a keresztmozgalom történetének megértéséhez szükséges, hogy röviden vá  zoljuk  
a századforduló főbb politikai tendenciáit. Hosszas és heves vitákat követően 1895-
ben sor került az állami anyakönyvezés bevezetésére, és a polgári házasság intézmé-
nyének megalakítására. a liberális dualista állam ekként két érzékeny területen is 
jelentősen korlátozta az egyházak – de mindenekelőtt a magyar katolikus egyház – 
befolyását. a társadalom szekularizációja – bár nem előzmények nélkül, de mégis – 
hirtelen következett be. ezen tendenciák hatására a hazai katolicizmusban erős igény 
mutatkozott arra, hogy a saját közösség ügyeiben egyfajta autonómia érvényesüljön. 
ennek érdekében 1894 végén – Prohászka ottokár kezdeményezésére – létrehozták 
a katolikus néppártot, annak érdekében, hogy az állam szekularizálódásának üte-

4 raffay ernő: a kiegyezés mérlege ii. Trianoni Szemle, 2017/3–4. 10.
5 früchtL ede: a harmincéves keresztmozgalom. Magyar Kultúra, 1931. 303.
6 Tahy endre jellemezte így a dualizmus időszakát; amikor keresztmozgalomról szóló könyvének 

ajánlásában így fogalmazott: „ajánlom e könyvet a 40-ik évfordulón a most már fehérhajú 1901-es 
„ezer magyar ifjú” emlékezetének, akik a megnemértés korszakában a keresztény, nemzeti és 
szociális magyar eszmények bátor megindítói voltak.” tahy, 1941. 4. 

7 egy jogász, 40.
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mét megfékezzék, továbbá a szociális kérdést a napi politikába bevigyék.8 a kato-
likus néppárt joggal nevezhető az egyházpolitikai harc szülöttjének, programja  
a korábban említett törvények revíziója volt.9 az új párt politikusainak legfőbb 
félelme az volt, hogy az állam–egyház szétválasztási folyamata nem áll meg az 1890-es 
évek első felében meghozott döntéseknél. az ebbéli aggodalmakat igazolta a történe-
lem: hiszen a 19–20. század fordulóján pusztán megkezdődött az a folyamat, amely 
lényegében napjainkban is tart, vagyis, hogy a szekularizáció során maga az egyház 
és annak szimbólumai válnak ellenséggé.10

a liberális magyar állam morális kiüresedésére egyre többször hívták fel a figyel-
met egyházi szónokok. Prohászka ottokár a századfordulón például úgy fogalma-
zott, hogy hazánk „liberalizmusa világnézet [értsd: ideológia] helyett puszta takti-
kává silányodott, ahol a szavak elvesztették igazi jelentésüket”.11

a társadalomban meglévő problémák visszatükröződtek az ifjúság szervezetei-
ben, mindenekelőtt az 1872-ben alapított egyetemi körben.12 a német Burschen-
schaftok példájára szerveződő egyesületben a 19. század végére igen heves politikai 
és világnézeti viták zajlottak, amelynek egyik fő aktora a budapesti zsidóság létszá-
mának és egyetemi jelenlétének expanziója volt. e tények fényében nem meglepő, 
hogy a legfontosabb felsőoktatási diákszervezet, az egyetemi kör vezetésében is 
izraelita terjeszkedés volt megfigyelhető: 1897 őszén az ún. reformpárt jutott több-
ségbe, olyan személyekkel mint Wolfner Pál, Chorin ferenc, vagy kornfeld móric.13 
erre válaszul a kisebbségbe kerülő nemzetiek létrehozták a keresztény nemzeti egye-
temi Pártot, amely nyíltan kitűzte, hogy az egyetemi kör csak nemzeti és keresz-
tény irányzatú lehet.14 Bár két évvel később a nemzeti Párt került túlsúlyba, az egye-
temi kör végzetes módon megosztottá vált, és a politika is egyre jobban rátelepedett 
a szervezetre. jól mutatta ezt, hogy a reformpárt szoros kapcsolatot ápolt Vázsonyi 
Vilmos Demokrata Pártjával. „a századforduló idején az egyetemi körben – világ-

8 a párt programját a keresztmozgalom idején így fogalmazták meg: „a kereszténység nem feleke-
zet, a néppárt pedig magyarország keresztény voltáért küzd és dolgozik.” túri: konzervatív párt. 
Esztergom, 1901. március 24. 2. 

9 szabó miklós: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867–1918). Buda-
pest, Új mandátum, 2003. 123. (a továbbiakban: szabó, 2003.)

10 elég utalnunk a közelmúlt példáira: a franciaországi rennes-ben felállított ii. jános Pál pápa szo-
borra, vagy egy görögjoghurt-címkére, ahol a hellén ortodox templomok tetejéről távolították el  
a kereszteket. Hasonló eset volt az fC Barcelona mezéről eltávolított kereszt: a sportszereket arab 
országokba exportálták. a sort szinte végtelen hosszan lehetne folytatni.

11 Kovács kálmán árpád: a politikai protestantizmus mint interakció a századfordulón. Egyháztör
téneti Szemle, 2016/4, 25. (a továbbiakban: Kovács, 2016.)

12 tahy, 1941. 8.
13 szabó miklós: az 1901-es egyetemi „kereszt-mozgalom”. Történelmi Szemle, 1970/4, 485.
14 tahy, 1941. 9.
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nézeti alapon létrehozott – »nemzeti Párt«, »középpárt« és »reform Párt« hadako-
zásaiban nőtt fel az egyetemi ifjúság, amely húsz évvel később, az i. világ há borút 
követő forradalmi és ellenforradalmi korszakban, a gazdasági, társadalmi és politi-
kai vezető helyek nagy részét pártállásának megfelelően betöltötte.”15 min den  nek 
következtében a katolikusok egy részét kifejezetten irritálta a filoszemita liberalizmus. 
a politikai fragmentáció mellett konfesszionális alapon is polarizálódott az egyetemi 
ifjúság: még 1888-ban létrejött a katolikus szent imre-kör,16 a református Beth len 
gábor-kör, vagy az izraelita magyar zsidó ifjak egyesülete17 – a két utóbbi szervezet 
lényegében a keresztmozgalomra reagálva kezdte meg működését 1901-ben.18

mivel magyarázható a reform Párt előretörése? a budapesti zsidóság lélekszáma 
az 1890-től 1910-ig terjedő két évtized alatt – a 19. században már másodszor – csak-
nem pontosan megkétszereződött: 100 ezerről 200 ezerre növekedett. 1891 és 1900 
között a budapesti zsidóság történetének legnagyobb bevándorlási hulláma éri el  
a fővárost, amikor csaknem 50 ezer izraelita érkezett ide. 1910-ben Budapest lakos-
ságának 23,1%-a követte mózes hitét, miközben minden ötödik zsidó Budapesten 
élt .19 mindezzel együtt a teljes lakosság mintegy 5%-át kitevő zsidóság a felsőokta-
tásban – létszámarányához képest – jelentősen felülreprezentált volt. a műegyetemen 
a századforduló időszakában a hallgatók mintegy 40%-a volt izraelita, a jogi karon  
a hallgatók egyharmada, az orvosin pedig közel 50%-a tartozott a zsidó ság hoz.20  
a jurátus fakultásához hasonlóan a Budapesti Tudományegyetem hallga tói nak nagy -
ságrendileg 30%-a volt izraelita felekezetű. a demográfiai tényező mellett – az 
állam–egyház szétválasztásával párhuzamosan – a hazai zsidóság társadalmi eman-
cipációja is lezárult, miután az izraelita felekezet a bevett vallások sorába lépett.21

mindezek tények fényében érthető, hogy a fővárost egyre gyakrabban emlegették 
judapestként – a fogalmat elsőként karl lueger bécsi főpolgármester honosította 
meg a ciszlajtán közvéleményben, hogy aztán 1895-től mind gyakrabban a magyar 
királyságban is alkalmazzák.22 a dualista állam azon koncepciója, amely a magyar 

15 viczián jános: Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken. Budapest, k. n., 2002. 11.  
(a továbbiakban: viczián, 2002.)

16 az egyesület célja „a katolikus irányú elméleti és gyakorlati önképzés: a tagok szellemi kifejlődé-
sének és anyagi előmozdítása, egymás erkölcsi és társadalmi támogatása”. magyar nemzeti 
levéltár országos levéltára (a továbbiakban: mnl ol), P 2249, szent imre kör, nr. 51. 4.

17 viczián, 2002. 11.
18 szabó, 2003. 244–245.
19 bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Budapest, napvilág, 2008. 50–51.
20 Kovács M. mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. Budapest, Helikon, 2001. 49.
21 az izraelita vallásról szóló 1895. évi Xlii. törvény alapján.
22 magát a fogalmat egyébként pont az 1890-es évek egyházpolitikai viharai idején alkotta meg  

a bécsi főpolgármester. Ungarn. Das Vaterland, 1894. március 2. 3.
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nemzetalkotó elem súlyának növekedését a zsidóság emancipációjától várta, csak 
részben teljesült. e kudarc legfontosabb oka az volt, hogy túlságosan rövid időszak 
nyílott az asszimilációs folyamatra.

e társadalmi folyamatok között a Budapesti magyar királyi Tudományegyetem-
ről elmondható, hogy „a mélyen liberális Trefortnál is liberálisabb irányba igyeke-
zett kormányozni az oktatást”.23 az egyetem mindazonáltal aranykorát élte ekkori-
ban, mind anyagi, mind morális értelemben. ennek tükrében nem meglepő, hogy az 
egyetemtörténetekben a keresztmozgalomra legfeljebb kisebb utalások történtek.24

a szcéna: a magyar királyi Tudományegyetem egyetem téri épülete

„Hódolattal üdvözlöm Felségedet! Végtelen örvendek, hogy magas láto
gatásával megtisztelte az intézetet.” (Ponori-Thewrewk emil rektor)

1900. május 12-én felavatták a magyar királyi Tudományegyetem új épületét az 
egyetem téren.25 Bár korábban komoly szervezőmunka történt, hogy maga a király 
végezze el a ceremóniát, i. ferenc józsef csak május 29-én vizitált az új épületben, 
tehát az avatásnál nem volt jelen. a dualizmus válságának ellenére jellemző motí-
vum, hogy ezen a napon a király a földtani intézet vadonatúj, stefánia úti palotáját 
is megtekinthette – mindkét épület meghatározó szerepet tölt be a mai viszonyok 
között is.26

ám épp közvetlenül király látogatása előtt következett be az egész keresztmozgal-
mat kiváltó incidens: ismeretlen tettesek május 27-én27 letördelték az egyetem új épü-
letének lépcsőfordulóin elhelyezett, összesen 6 címeres korona keresztjeit, amelyek 
széttört maradványai a nemzeti szimbólumok előtt és mellett hevertek a földön.  

23 néMeth g. Béla: a magyar művelődés élvonalában. in: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubi
leumi emlékkönyve. főszerk. sinKovics istván. Budapest, elTe, 1989. 45.

24 mint pl. szentpétery imre tette: „zárjuk le a hallgatóság ezenkori [ti. a századforduló] viszonyaira 
tett megjegyzéseinket azzal, hogy az ifjúsági mozgalmakban, amelyek ekkoriban különböző 
okokból (a keresztnek az egyetemi tantermekben való kifüggesztése stb.) többször kiújultak,  
a maga módján a bölcsészkar hallgatósága is részt vett ugyan, de többnyire csak úgy – a második 
fronton”. szentPétery imre: A Bölcsészettudományi Kar története 1635–1935. Budapest, Pázmány 
Péter Tudományegyetem, 1935. 609.

25 ma az elTe-ájk működik benne, de hasonlóan a száztizenhét évvel ezelőtti viszonyokhoz, az 
épület aulájában (aula magna) kerül sor az egyetemi doktoravatásokra.

26 a király látogatásai. Pesti Hírlap, 1900. május 30. 4.
27 sajnálatos módon a szakirodalomban a szabó miklós-féle „1900. május 25–26-ára virradó 

éjszaka” datálás került át, amelyet egyébként maga nem támasztott alá forrással. szabó, 1970. 486. 
a május 27-i dátumot erősíti meg a május 28-i molnár-féle interpelláció, továbbá a sajtó is.
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a széll-kormány minisztereit, de leginkább Wlassics gyula kultuszminisztert igen 
kínos helyzetben találta a rongálás, hiszen nem maradt már idő őfelsége látogatása 
előtt – kifogástalan módon – restaurálni a címereket. a helyzetet tovább súlyosbí-
totta, hogy az ország már készülődött a kereszténység felvételének közelgő 900. 
évfordulójára, így az eset valódi erisz-almaként hatott a korabeli közvéleményben.

a katolikus néppárt már az incidens másnapján parlamenti interpellációban for-
dult Wlassics gyula kultuszminiszterhez. molnár jános kanonok heves hangvételű 
filippikában bírálta a kormányt az esettel kapcsolatban.28 a szónoklatot – korábban – 
kizárólag a kereszt letördelésekkel kapcsolatban értékelték, de a képviselő bevezető 
gondolatai arra is rávilágítottak, miért is vált puskaporossá a levegő a századfordu-
lón. mindezekre való tekintettel molnár felszólalását hosszabban idézzük. „midőn 
néhány héttel ezelőtt a magyar tudományos egyetemnek az egyetem templom mellett 
levő új palotája elkészült, […] szomorúan tapasztaljuk, hogy a tudományos egyetem 
elvesztette már katolikus jellegét, [mert] az egyik emléktáblára, a történelmi hűség-
nek teljes megtagadásával, azt írták, hogy a nagynevű és halhatatlan emlékű Páz-
mány Péter bíboros érsek 1635-ben azt az egyetemet egyszerűen »az isten dicsősé-
gére« alapította, holott ő határozottan, két ízben is hangsúlyozza alapító levelében, 
hogy ő azt a katolikus vallás terjesztésére, a katolikus vallás előmozdítására emelte.”

molnár ezt követően a történeteket három hallgatói levél alapján mutatta be – a szer-
zők nagy valószínűséggel köpösdy Dezső, Bernolák nándor és Benárd ágost lehet-
tek .29: „aljas, mocskos kezek a szent koronáról letördelték a szent keresztet, sőt több 
helyen a judaeizmus jelvényét, a mogen-dovedet [Dávid-csillagot – l. D.] illesztették 
rá. Ha ez nem volna legkomolyabb szimptómája a terjedő panjudaeizmusnak […] 
nem szólanék ijedelemmel e tényről; de így nagyfontosságú ez a nyomorult cselek-
mény. […] az egyetem ünnepélyes felavatása alkalmával a rektori emelvény előtt 
elhelyezett koronázási jelvények, valamint a lépcsőházat díszítő szent istván koro-
nák a rajtok lévő kereszttel, azonban még mindig tanúskodnak az egyetem keresz-
tény eredetéről és jellegéről. Tegnap délelőtt tizenegy órakor szemtanúk állítása sze-
rint nemtelen kezek hat koronáról a kereszteket letördelték. […] a lépcsőházban 
dolgozó, tisztogató asszonyok következőképp nyilatkoztak, mint szemtanúk: Tegnap 
délelőtt 11 óra tájban egy fiatalember sétapálcájával a koronákról a kereszteket letör-
delte, miközben társa felügyelt. minthogy az aljas tettes csak a kereszteket bántotta, 
tettének célja csak az lehetett, hogy a keresztény jellegét veszítő egyetem jelképileg 
és külsőleg visszatükröztesse mivoltát.” molnár idézte az egyik joghallgató levelét: 

28 Képviselőházi Napló, XXiX. kötet, 1900. május 28. 210–212.
29 az interpelláció során molnár csak azt említette, hogy két jogász- és egy orvostanhallgató levelét 

olvassa. Tekintetbe véve azonban a későbbi mozgalom főbb szereplőit, nagy bizonyossággal vé -
gezhető el a hallgatók azonosítása.
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„a keresztény egyetemi ifjak közt nagy a felháborodás. Hétfőn demonstrációk vár-
hatók. Csak felbérelt egyének követhették el a merényletet. egy ember nem követ-
hette el, mert a három emelet lépcsőzetén jobbra-balra minden kereszt vagy meg van 
rongálva, vagy teljesen le van döntve. már pedig az egyetemen a délelőtti órákban 
mindig van valaki, tehát egyszerre, egy bizonyos megállapított percben kellett  
a műtétet végrehajtani.”

molnár ezt követően kifejtette, hogy személyesen is elment a helyszínre. itt kons-
tatálta, hogy a keresztek le vannak törve, a helyükre rajzolt Dávid-csillagokat viszont 
nem látta. erre az a magyarázat született, hogy hittudományi hallgatók az esetet 
követően azonnal eltávolították azokat. az interpelláló képviselő így fejezte be fel-
szólalását: „Csak egyet kérdezek és ez az, hogy ha ilyen igazán vérig sértő merény-
letek történhetnek magyarországon, magyarországnak szívében, a fő- és székváros-
ban, a tudományos egyetemnek kellő közepén: ugyan hova jutottunk? […] ezek  
a botrányos, lázító tények megtorlás nélkül nem maradhatnak. […] ezt követeli a 
magyar hazafiságnak büszke öntudata; […] az egyetemi ifjúságnak szeplőtlen repu-
tációja, és egyúttal a hazai törvényeknek szentsége is, amelyek gondosan őrködnek  
a hazai és királyi jelvények sérthetetlensége felett.” molnár interpellációjában há -
rom kérdést tett fel a kultusz-, a belügy- és az igazságügyi miniszterhez: 1. Van-e 
tudomásuk az esetről a minisztereknek? 2. Ha nincs tudomásuk felőle, szándékoz-
nak-e arról saját szemeikkel meggyőződni? 3. szándékoznak-e a legszigorúbb vizs-
gálatot megindíttatni a tettes vagy a tettesek kinyomozására?

az interpellációra Wlassics gyula kultuszminiszter adott választ 1900. június 
12-én.30 a tárcavezető – miután maga is elítélte a vandalizmust – kifejtette, hogy 
molnár „bár kérdéseiben kellő mérsékletet tanúsított is, az interpellációt kísérő 
beszédében a szenvedélyesség és igazságtalanság egész skálájával találkozunk.”  
a miniszter meglátása szerint az egész ügyből a katolikus néppárt csak politikai 
tőkét kívánt kovácsolni, mivel „szabad-e akkor causalis nexusba [ok-okozati össze-
függésbe] hozni ez esetet azzal, hogy a keresztcsonkítás azért történt, mert az egye-
temet megfosztották katolikus jellegétől?” Wlassics válaszát a képviselőház nagy 
többséggel fogadta el,31 és a kormánypárt a kultuszminisztert éltette.32

a hazai zsidóság katolikus provokációt látott az ügyben, kifejtvén, hogy „két 
festő, aki az egyetem lépcsőházának feldíszítésén dolgozott, azon nézeten volt, hogy 
a keresztek, gyöngén lévén odaillesztve, maguk is leeshettek, ami már azelőtt is 

30 Képviselőházi Napló, XXiX. kötet, 1900. június 12. 270–271.
31 szavazógép híján ekkoriban még a támogató képviselőknek fel kellett állniuk: a képviselőház 

döntő többsége pedig ezt tette.
32 Wlassicsot máskülönben a főrendiházban is interpellálták az eset miatt, sőt 1901-ben – ezen kívül 

– csak egyszer kellett felszólalnia itt. mnl ol, k 721, 5. tétel, 1.
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megtörtént”, és az esetben „a farkas és a bárány meséjét” látták példának.33 Wlassics 
megelőzendő a nagyobb botrányt nem próbálta meg elhallgatni az incidenst, hanem 
maga referált róla az uralkodónak.34 a kultuszminiszter még a vizitáció előtt szemé-
lyesen jelent meg az intézményben, hogy tisztázza a helyzetet.

ezzel párhuzamosan akcióba lendült az egyetemi kör, amely a következőket dek-
larálta: „az […] egyetemi kör elnöksége ma este [május 28-án] 6 órakor rendkívüli 
bizottsági-ülést hívott egybe, amelyen Brázovay kálmán és Horváth zoltán inter-
pellációja, továbbá zsembery istván és köpösdy Dezső elnök hozzászólása után  
a következő egyhangú határozatot fogadta el. »a gyűlés mindent megtesz a végből, 
hogy a letört keresztek visszahelyezése ne a nyilvánosság kizárásával, de méltókép-
pen és ünnepélyességgel történjék, valamint a kör a maga részéről azon lesz, hogy  
a vétkes merénylőt társadalmi úton is lehetetlenné tegye.«”35

a rendőrségi, majd ügyészségi nyomozás – amely 1900. december közepén zárult 
le –36 nem vezetett eredményre, ugyanakkor az ügyben keletkezett rendőrségi iratok 
sem maradtak ránk. mindennek ellenére nagyjából három lehetséges magyarázat 
kínálkozik:

1) Vandalizmus történt mindenféle mögöttes cél nélkül.
2) a magyar címer elleni akcióról volt szó.
3) Vallási indítékból követték el a rongálást.

fontos körülmény, hogy a rongálást – jól látható módon – ferenc józsef látogatására 
időzítették; így felmerül, hogy radikális 48-sok, 49-es republikánusok voltak az el -
követők. már magán a rongálás napján exkuzálták magukat az egyetem szerb diák-
jai37 – ezzel együtt a nemzetiségi elégedetlenség sem kizárható. a katolikus néppárt 
és értelmiségi holdudvara azonban vallásgyalázást látott az esetben – politikájukat, 
valamint az egész keresztmozgalmat ez a narratíva határozta meg. ebbéli vélemé-
nyüket erősítette az az ekkoriban terjedő szokás, hogy egyes felekezetek saját vallási 
szimbólumaikat helyezték el a címerre. ez történt 1900. augusztus 18-án, amikor 

33 Magyar Zsidó Szemle, 1900/3, 205.
34 az esetről tudósító Budapesti Hírlap újságírója fültanúja volt egy beszélgetésnek, amikor Wlassics 

arra a felvetésre, hogy „őfelsége remélhetőleg mit sem tud erről a skandalumról”, így felelt: „Csak 
nem képzeli, hogy én olyan minisztere vagyok a királynak, aki ilyesmit eltitkol előtte”. a meg-
csonkított magyar címer. Budapesti Hírlap, 1900. május 30. 7.

35 az egyetemi címer-csonkítás. Budapesti Hírlap, 1900. május 29. 9.
36 elTe egyetemi levéltár (a továbbiakban: elTe el), jogi kari tanácsülési jegyzőkönyvek, 1900. 

december 19. 76. „a prorector értesíti a kart, hogy a budapesti kir. ügyészség az egyetemi épület 
folyosójának falain díszítésül alkalmazott koronákról letördelt keresztek miatt megindított nyo-
mozást megszüntette.” 

37 a megcsonkított magyar címer. Budapesti Hírlap, 1900. május 30. 7.
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schück mayer ónodi rabbi ferenc józsef születésnapján olyan lobogót helyezett ki, 
amelynek címerén kereszt helyett Dávid-csillag volt látható.38 Végül – bár ez nem 
merült fel a korabeli közvéleményben – az sem zárható ki, hogy egyszerűen egy 
kilógó, feltűnő tárgy elpusztításáról volt szó, hasonlóan például a 2011-ben átadott, 
felújított margit-híd keresztjeihez, amelyeket rendszeresen eltulajdonítanak, meg-
rongálnak.39

Tekintetbe kell vennünk azonban, hogy az előző századfordulón még a vallásos 
emberek is komolyabban vették a konfessziójukból következő hitelveket. jól illuszt-
rálja ezt zsembery istván megfogalmazása, amelyet a botrány hatására tett közzé: 
„minden időben szent volt nekünk a kereszt, emberi mivoltunk jelképe. a haldokló 
utolsó csókja neki szólt, mintegy kalauznak a más, boldogabb világba. áhítottal csó-
kolta meg a vérpadon a bűnös, aki kivetkőzve emberiességéből, legalább az utolsó 
percben érezte magát embernek. keblükre tűzték áhítatos emberek, keresztes botra 
támaszkodtak a zarándokok, a harcba rohanó magyarokat a kapisztránok a kereszt 
égisze alatt vezették diadalra. […] két ezreden keresztül vezérelt áhítatos embereket, 
talán megérdemli a tiszteletet? Hiszen nem akar ez hódítók karja lenni, nem az 
uralmi vágyat, csak a lemondást jelképezi.”40 mindezzel együtt a filoszemita magyar 
sajtó előszeretettel mutatott rá a keresztmozgalomban tagadhatatlanul meglévő belső 
ellentmondásokra: a korabeli vezető élclap, a Borsszem Jankó például egy olyan 
karikatúrát tett közzé, amelyen a verekedő egyetemisták magát krisztust zárják ki 
egy tanteremből, nehogy a megváltó véletlenül levegye a keresztet.41

38 szabó, 1970. 486.
39 Hasonló eset történt a legfelsőbb Bíróságon 1995-ben: itt egy dolgozó törte le rendszeresen  

a kereszteket belső indítéktól vezérelve. zinner Tibor – konferenciánkon tett – szóbeli közlése 
alapján (2017. december 4.).

40 egy jogász, 5.
41 Borsszem Jankó, 1901. március 24. 3. – egy héttel később pedig annak hírére, hogy a kalocsai 

érsek elhatárolódott az akciótól, így fogalmazott a lap: „a kalocsai érsek […] nem tartotta szüksé-
gesnek fölemlíteni, annál kevésbé vindicálni a kereszttel az egyetemen űzött hajszát. annál dühö-
sebben védte zichy nándor gróf úr a katedrális falra mászókat. nos, igen! az egyháznak ezekhez 
semmi köze; de van ám a néppártnak!” Borsszem Jankó, 1901. március 31. 2. ezt a teóriát viszont 
némiképp gyengíti, hogy a katolikus néppárt elnökének életét bemutató, 1912. évi vaskos életrajz 
nem emlékezik meg a keresztmozgalomról. bonitz ferenc: Gróf Zichy Nándor. Élet- és jellemrajz . 
Budapest, szent istván, 1912.
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a kereszttördelés tanúságai

„Nem fogadom el magyar kultúrának azt az újabb, vallástalan, 
kozmopolitikus kultúráját, mely az ifjúság szívéből kilopja az igazi 
művelődés alapját, a keresztény világnézetet.” (rakovszky istván 
képviselőházi felszólalása, 1901. február 22.)

az 1901. március 18-ig terjedő mintegy 10 hónap heves politikai és társadalmi vitá-
kat eredményezett, amelynek fő fókuszát az egyetemi világ jelentette.

1900. szeptember 14-én az egyetem köri választásokon ismét a keresztény nem-
zeti Párt került többségbe. az alkalom gyanánt ismét heves sajtópolémiára került sor 
– a liberális médiumok a keresztmozgalom képviselőit a középkor sötét lovagjainak 
kiáltották ki.42

1900 novemberében felfüggesztették az egyetemi kör működését. a hazai neológ 
zsidóság üdvözölte a lépést, hiszen amint az egyik publicista megfogalmazta: „a tu -
dományegyetemet katolikus jellegűvé tenni nem szabad és nem lehet, mert a tudo-
mánynak nincs felekezete. felekezeti jellegű lehet a teológiai fakultás, s ez ma is az. 
Ha ennek dacára az egyetem tanárai katolizálni akarnak, akkor föl kell vetni a kér-
dést, amitől Trefort sem idegenkedett, hogy t. i. kihasítandó a tudományegyetemből  
a teológiai facultas [kar]. Vegye ez át a maga katolikus alapjait és boldoguljon álta-
luk isten hírével. a kolozsvári egyetem is egyetem tud lenni teológiai facultas nél-
kül, s így nem értjük, hogy miért kelljen a budapesti tudományegyetemet a lelki-
ismereti kényszer tanyájává tenni, csak azért, mert teológiai facultasa van s mert 
annak megalapítására katolikus pénzek folytak be?”43

1900. november 27-én a jogi kar a következő határozatot hozta: „az ifjúság ké -
résének mellőzésével [vagyis a tantermekben való kifüggesztés helyett – l. D.]  
a kereszt tétessék ki az egyetem dísztermében, az egyetem tanácstermében és 
alkalmaztassék a doktori felavatásnál és eskütételnél. ez az intézkedés a tudomány-
egyetem szervezetében gyökerezik, így volt mária Terézia korától a legutóbbi időkig, 
még Toldy ferenc rektorsága idején is, csak ezután mellőzték a keresztet egyes rek-
torok önhatalmúlag, tanácsi határozat és miniszteri hozzájárulás nélkül. a jogi kar  
a régi jogállapot visszaállítása mellett foglalt állást és ehhez képest javasolja az egye-
temi hitszónoki állás, valamint a bölcsészeti karon a keresztény erkölcstan tanári 
székének betöltését.”44 a jogi kar tanácsülési jegyzőkönyve alapján Concha győző 

42 tahy, 1941. 13.
43 KoMároMi sándor: Tanítók és tanárok. Egyenlőség, 1900. december 2. 3.
44 a határozatot közli: a kereszt az egyetemen. Budapesti Hírlap, 1900. november 28. 6.
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egyetemi tanár tett javaslatot az alábbi kompromisszumos megoldásra: „előadó  
a keresztnek a tantermekben való kifüggesztésére irányuló kérést nem véli teljesíthe-
tőnek. azt azonban szükségesnek látja, hogy a doktori felavatásokra való tekintettel 
a díszterem asztalán feszület legyen, továbbá […] az egyetemi vasárnapi istentiszte-
let újból rendeztessék, az egyetemi hitszónoki állás visszaállíttassék, és a bölcseleti 
karon a keresztény religió bölcseletének tanszéke betöltessék.”45 az előterjesztő nyo-
mán ezt a megoldást Concha-formulának is nevezték.46

a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti karának Tanácsa 1900. november 
30-án tárgyalta az ifjúság kérelmét a keresztek kihelyezése tárgyában. a testületben 
lényegében mindenki elutasította a javaslatot, és az egyetemi vezetők azt a döntést 
hozták, hogy „a beadvány azzal terjesztessék fel [a miniszterhez], hogy a kar az 
eddigi szokástól való eltérést szükségesnek nem tartja”.47 a jogi kar által megfogal-
mazott javaslatot így az egyetemi szenátus elutasította.

ebben a helyzetben 1901. február 22-én a katolikus néppárt újra interpellálta 
Wlassicsot. rakovszky istván képviselő kijelentette, hogy: „kinek vétett, kinek 
szálka a szemében az a kereszt, a mely ebben az anyagias világban a legnagyobb 
önzetlenségnek és önfeláldozásnak a jelképe”? […] Ha [az ifjúság] elmegy az egye-
temi katedrák előtt, mit hall ott? azt hallja: élj, élvezz addig, ameddig tudsz, és  
a meddig az élvezet megadja neked az életkedvet, élj, azután úgyis vége mindennek. 
és mikor ezen ifjúság ezen anyagias áramlat ellen egy talizmánt keres és azt kívánja, 
hogy azon tantermekben, a hol ily elveket hirdetnek, függesszék ki azt a keresztet, 
amelynek árnyéka őket áldja, erősíti és buzdítani fogja, hogy a vallás ós az erkölcs 
útján tovább is megmaradjanak : akkor az egyetemi szenátus, amelyhez a t. miniszter 
úr oda utalta a dolgot, azt mondja: erre nincs szükség, ez nem kell, dacára annak, 
hogy évszázadokon át szükség volt rá, és hogy ez alapja volt a nevelésnek.”48 ra -
kovszky erre való tekintettel azt a javaslatot tette, hogy Concha javaslata szelle-
mében járjanak el az egyetemen. Wlassics lényegében abban a szellemben válaszolt, 
mint azt előző nyáron tette: mivel az egyetem állami intézmény, ezért nincs helye  
a kereszt kihelyezésének.49 ekkor „a kereszt az egyetem” problematikája már egy-
értelműen a katolikus néppárt egyik legfontosabb követelésévé lépett elő. „a nép-
párt szónokai a vallás- és közoktatásügyi tárca tárgyalása kapcsán szóba hozták  

45 elTe el, jogi kari tanácsülési jegyzőkönyvek, 1900. november 21. 56.
46 Concha később máskülönben a legradikálisabb szabadkőműves csoport, a martinovics-páholy 

tagja lett. berényi zsuzsanna: Budapest és a szabadkőművesség. Budapest, szerző, 2005. 155.
47 elTe el, Bölcsészkari tanácsülési jegyzőkönyvek, 1900. november 30. 308.
48 Képviselőházi Napló, XXXiii. kötet, 1901. február 23. 345–348.
49 Képviselőházi Napló, XXXiii. kötet, 1901. február 23. 345–349.
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a katolikus autonómiát, a tudományegyetem keresztügyét s az oktatásban keresztény 
irányt követeltek.”50

Wlassics válasza lényegében a keresztmozgalom elindítását eredményezte. 

a mozgalom születése

„Az Isten dicsőségére alapított egyetemünkön a jogikar egyik böl
cseleti és több természet- és orvostudományi tanszékről támadott 
pozitív kereszténység mielőbb hivatott védőt nyerjen”.51

miután az 1900 májusában megfogalmazott követelés nem teljesült, és ezt 1901 kora 
tavaszán az egyetem határozata mellett miniszteri leirat is megerősítette,52 az Egye-
temi kör keresztény ifjúságának egy részében megfogalmazódott a terv, hogy önha-
talmúlag helyezzék el a kereszteket a tantermekben. ennek megfelelően nem hirtelen 
ötlettől vezérelve került sor erre az akcióra. március 15-én a Vigadóban a konzer-
vatív hallgatók vezetői közül többen tartottak szónoklatokat, amelyben kifejtették 
az 1848-höz hasonló belső megújulás szükségességét.53 az elmúlt május óta eltelt  
10 hónap során komoly sajtóháború is kibontakozott a kérdés körül, így nem véletlen, 
hogy március 17-én Prohászka ottokár lapja – az Esztergom – így fogalmazott: „Ter-
mészetes dolog, hogy a zsidó liberális hírlapok ezt a keresztény mozgalmat vagy 
agyonhallgatják, vagy pedig lovagiatlan gyanúsítással népszerűtlenné tenni törek-
szenek. szükséges azért az igazságot terjeszteni, hogy a keresztény közönség tájé-
kozva legyen az ifjúság igazi szándékáról.”54 az ekkor még nem állami ünnep55 már-
cius 15-e közelsége szintén inspirációt jelentett a diákság számára, így március 18-án 
kora reggel mintegy százötven fős csoportjuk akcióba lendült, és elkezdte a keresz-
tek kihelyezését.

köpösdy Dezső a tantermekben a tanári székekre állva, azok fölé helyezte el a ke -
reszteket, miközben „az atyának, fiúnak és szentlélek istennek nevében!” szavakat 

50 sz. n.: a képviselőház ülése. Budapesti Hírlap, 1901. február 23. 2.
51 a keresztmozgalom 3. pontjában megfogalmazott követelés. herMann egyed–artner edgár:  

A Hittudományi Kar története. Budapest, Pázmány Péter Tudományegyetem, 1938. 463. (a továb-
biakban: herMann–artner, 1938.)

52 a minisztérium, valamint az egyetem iratanyagának pusztulása miatt erről csak szekunder forrá-
sok tudósítanak, pl. a kereszt az egyetemen. Budapesti Hírlap, 1901. március 19. 3.

53 tahy, 1941. 17–18.
54 gebharDt károly: az egyetemi ifjúság mozgalma. Esztergom, 1901. március 17. 1.
55 a dualizmus idején az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kapcsán az áprilisi törvények 

elfogadása volt az állami ünnep (április 11.).
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mondta.56 a mozgalom résztvevői a korábban már ismertetett tényre hivatkoztak, 
hogy a kiegyezésig kereszt volt az egyetem tantermeiben, ahonnan „véletlenül, hatá-
rozat nélkül” tűnt el.57 az események hatására margittay antal tanácsjegyző utasí-
tást adott beosztottjainak, hogy távolítsák el a kereszteket, és ennek hatására tünte-
tésbe kezdtek a keresztmozgalom résztvevői.58 mindennek ellenére verekedésre nem 
került sor.

az egyetem elítélte az ifjúság akcióját, és előbb kétnapos szünetet rendelt el, amit 
még három nappal meghosszabbítottak. a Budapesti Tudományegyetem tanácsa 
még a botrány napján, 1901. március 18-án összeült, és megrovásban részesített 75 
hallgatót, miközben megállapította, hogy az akcióban a műegyetem diákságából is 
voltak résztvevők.59 a fő felelősök súlyosabb megbüntetése is elkezdődött; az orvosi 
kar dékánja, Bókay árpád, Benárd ágost medikust kérette magához, ahol közölte 
vele, hogy fegyelmi eljárás indul ellene.60 a mozgalom és az egyetem vezetése között 
nyílt háború tört ki, így a keresztesek cselekedete elitellenes jelleget öltött. „a pro-
fesszor urak kicsinylő lenézéssel beszéltek az istenről, vallásról, dühös gúnnyal 
mindarról, mi az ember nemes, halhatatlan tulajdonsága. állat lett az ember a tudo-
mány csarnokaiban és állat az életben” – fogalmazott Prohászka lapja.61 korábban 
szóltunk már arról, hogy a mozgalomban szép számban akadtak protestánsok is, sőt 
a mozgalom hatására Bartha miklós ismert református publicista is ezeket a sorokat 
vetette papírra március 20-án: „Bajos volna megérteni, hogy a keresztény magyaror-
szágon […] miért legyen éppen a keresztény felfogás a pörvesztes.”62 Tény ugyanak-
kor, hogy a magyarországi protestánsok döntő többsége elítélte a keresztmozgalmat, 
és a liberális állam mellett tette le a garast. igazolódott tehát Prohászka azon megál-
lapítása, miszerint a reformált egyházak katolikusellenes hadjáratok során „nincse-
nek tekintettel fennen hirdetett humanizmusukra és toleranciájukra”.63

56 a kereszt az egyetemen. Budapesti Hírlap, 1901. március 19. 3.
57 nagy józsef: Magyar keresztény ifjúság. Budapest, stephaneum, 1902. 36. (a továbbiakban: nagy, 

1902.)
58 tahy, 1941, 20.
59 a fegyelmi határozat másolatát ld. Budapesti műszaki egyetem egyetemi levéltár (a továbbiak-

ban: Bmel), 3/c. 20. doboz, 1901/55. tétel, 791/1901. sz. irat. figyelemreméltó, hogy a mozgalom-
ban résztvevők csak mintegy háromnegyede részesült büntetésben, és olyan meghatározó szemé-
lyek mentesültek ez alól, mint pl. Hindy zoltán.

60 a kereszt az egyetemen. Budapesti Hírlap, 1901. március 20. 6. – Bókay máskülönben később 
szabadkőműves nagymesterré avanzsált, amely funkciójában 1909–1914 között működött. raffay 
ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt. Budapest, kárpátia, 2010. 128. 

61 az egyetem keresztje. Esztergom, 1901. március 31. 2.
62 tahy, 1941. 25.
63 Kovács, 2016. 26.
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a kultuszminisztérium kemény fellépést várt el az egyetem vezetésétől, sőt „min-
den egyes egyetemi tanár szoros kötelességévé” tette a mozgalommal szembeni fel-
lépést.64

miután a mozgalom vezetőivel szemben fegyelmi eljárás indult, közel 1000 egye-
temi hallgató állt ki írásos memorandumban mellettük. ezt a tömeget már nem lehe-
tett az egyetemen belül megfékezni, így a kultuszminiszter próbált közvetíteni. ám 
az egyetemi kör bizottságával való egyik egyeztetésen a tárcavezető nyíltan kijelen-
tette, hogy „én más levegőben éltem, más légkörben nevelődtem, s így nem tudom 
megérteni az önök megnyilatkozásait”.65 mindezzel Wlassics újabb olajat öntött  
a tűzre.66 a mozgalom tagjai ekkor kezdtek el ruhájukon apró, fehér zománcozott 
kereszteket hordani.67

1901. április 26-án az egyetemi Tanács határozatot hozott, amelynek alapján a moz-
galom vezetőit „dorgálásra ítélték”. kisfaludy á. Béla rektor ekkor egy bölcs beszé-
det tartott, amelyben kifejtette, hogy „csak az egyetem falain belül ellenzi a Tanács 
a kereszt kultuszát, amelyet egyébként az ifjúságban nem kárhoztat, sőt arra buzdít”.68

mindennek ellenére a vita lángja nem csillapodott, és amint az molnár 1901. már-
cius 14-i felszólalása is jelezte, „az a keresztügy még nincsen teljesen befejezve, mert 
a kereszt csak jelvénye, csak szimbóluma annak a küzdelemnek, amelyet a keresz-
ténység vív a kereszténység ellen való áramlattal az egyetemen éppúgy, mint másutt 
magyarországon”.69 elképzelhető, hogy a képviselő e felszólalása már jelezte a négy 
nappal későbbi eseményeket. a keresztmozgalmat egyedül a Hittudományi kar tá -
mogatta, Breznay Béla teológus professzor különvéleményt fogalmazott meg: lénye-
gében a kereszténységi felvételének 900 éves évfordulójának hangsúlyosabb meg-
ünneplésével kívánta enyhíteni a sérelmeket.70 a Hittudományi kar volt mindvégig 
a keresztmozgalom legfőbb támogatója: még 1910-ben is kiálltak amellett, hogy  
„a díszteremben ne eldugottan, hanem méltó módon helyeztessék el a kereszt”.71  

64 elTe el, Bölcsészkari tanácsülési jegyzőkönyvek, 1901. március 28. 383. Wlassics ezen dönté-
séről azért rendelkezünk forrással, mert az egyetemi oktatók a miniszteri döntésében az univerzi-
tás autonómiájának megsértését látták. Ballagi mór kijelentette, hogy „az egyetemi tanár hivatá-
sához nem tartozik a végrehajtó közeg szerepe”. Uo. 389.

65 tahy, 1941. 30.
66 Tahy endre beszámolója alapján Wlassicsot egy audiencia alkalmával maga ferenc józsef is meg-

rótta, és az uralkodó kijelentette, hogy „die Burschen haben ja doch recht” (mégiscsak igaza van  
a fiúknak). tahy, 30. ezt a kijelentést más források viszont nem erősítik meg.

67 nagy, 1902. 48.
68 herMann–artner, 1938. 500. tahy, 1941. 31.
69 Képviselőházi napló, XXXV. kötet. 1901. március 14. 278.
70 herMann–artner, 1938. 472.
71 Uo. 1938. 474.
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a teológiai kar egyértelműen a lenni vagy nem lenni kérdés tükrében szemlélte az 
eseményeket: „jaj lesz tehát nemzetünknek, ha őseink vallásától és így a tiszta ke -
resztény erkölcsök ösvényéről letérve az erkölcstelenség fertőjébe süllyedünk, mert 
vallás nélkül nincs erkölcs.”72

a keresztmozgalmat azonban a többi kar határozottan ellenezte: az orvosi és filo-
zófiai kar teljes egészében elutasította a kérelmet. a legjobb kompromisszumos meg-
oldásnak Concha javaslata tűnt és végül – több éves huzavona után – azzá is vált,  
a jogi kar indítványa, a díszterem és a tanácskozási terem asztalán előírta a kereszt 
elhelyezését, a tantermekben való kifüggesztését azonban elvetette.73

a hazai izraeliták vezető lapja ekként számolt be a márciusi fejleményekről: 
„néhány ifjú suttyomban függesztett fel kereszteket a tudományegyetem előadó-
termeibe. az egyetemi tanács ezt az illetéktelen beavatkozást visszautasította és ez 
ügyben vizsgálatot indított. nincs gondolkozó ember e világon, ki a néppárt által 
előre bejelentett puccs természetével és céljával tisztába ne lenne. a klerikalizmus 
nagy tromfot akart kiadni, hogy az akatolikusok és a papi járomtól iszonyodó katoli-
kusok hatalmába kerítéséhez egy lépést tegyen előre. néhány protestáns hallgató 
még fel is ült a »jámbor« ifjaknak, miből látható, hogy a zsidógyűlölet szellője némely 
honfit a józan eszétől is megfosztja. […] az új keresztügy újabb jele annak, hogy  
a nagyurak semmi eszköztől sem riadnak vissza, hogy a hatalmat kezükbe kerítsék. 
a kereszt jegyében győzni remélnek. először a zsidó felett. Ha a jogegyenlőség val-
lási tekintetben ki lesz kezdve, száz okot találnak arra, hogy csak egy vallás uralkod-
jék. a többi aztán már magától jön, amint a hazai történet mutatja. Csak a kezdet 
nehéz.”74

mindezek folytán Concha javaslatát, miszerint az avatásokra kijelölt termekben 
helyezzék ki a kereszteket, szintén támadások érték az izraeliták részéről. érvelésük 
szerint akkor ez az aktus vallásos jellegűvé válik, márpedig az egyetem vezetőinek 
többsége nem pap.75

72 bohon jános: a keresztény nevelés joga. Esztergom, 1901. június 30. 2.
73 sz. n.: Tahy endre: kereszt az egyetemen. Magyar Kultúra, 1941. 31.
74 Magyar Zsidó Szemle, 1901/2. 119.
75 Magyar Zsidó Szemle, 1901/1. 35.
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a Pikler-affér

„A szent kereszt iránt nincs, aki a legnagyobb tisztelettel ne viseltetnék.” 
(Wlassics gyula)76

1901. április 29-én újabb botrány történt a Tudományegyetemen, amikor a két tábor 
között már verekedésre is sor került, miután heves szóbeli inzultusok történtek.  
a kiváltó ok Pikler gyula egyetemi tanár néhány olyan mondata volt, amelyek mél-
tán váltottak ki közfelháborodást. az események mozgatója ismét köpösdy Dezső 
volt, aki a professzor néhány kijelentést publikálta. a vád szerint Pikler deklarálta, 
hogy „az én célom az, hogy az önök szívéből az ilyen kicsinyes fogalmakat, mint  
a haza, nemzet, kiirtsam”, továbbá megfogalmazta: „a vallás az emberi butaságnak 
és korlátoltságnak egy megnyilatkozása”.77 sokat idézték Pikler hírhedt mondatát, 
miszerint ő már „a keresztet is kitépte szívéből”.78 a Pikler-ügy kapcsán a két táborra 
szakadt egyetemisták tüntetésbe kezdtek a professzor mellett és ellen; ekkor került 
sor a verekedésekre.

Pikler védelmében Wlassics szónoklatot tartott a képviselőházban, amelyet mi -
niszterségének összefoglalója „legszebb beszédei egyikének” nevezett.79 Wlassics 
ismertette, hogy Pikler tagadta, hogy ezeket a mondatok elhangzottak tőle, de meg-
jegyezte azt is, hogy meg fogja őrizni a tanszabadságot, mivel ez utóbbi csak „üres, 
csillogó jelszó, érték és tartalom nélküli keret, ha, annak kebléből kiirtjuk annak 
lelkét: a szellemi szabadságot”.80 a kultuszminiszter válaszát ismét óriási ováció 
fogadta.

az április 29-i eseményeknek már mélyrehatóbb következményei lettek az öt hét-
tel korábbiaknál. a legsúlyosabb büntetésben köpösdy részesült, akit örökre kizár-
tak az egyetemről.81 ehhez képest Tóth aladár joghallgató büntetése jóval enyhébb 
volt, akit fél évre tiltottak el tanulmányai folytatásától, miután botjával fejbe vágta 
kornfeld mórt. mellettük büntetésben részesült Ulain ferenc, gebhardt károly, Baly 
lászló, Hay sándor és Patz jenő.82

76 Főrendiházi napló, 1896. V. kötet, 120. (1901. február 23.)
77 Képviselőházi Napló, XXXV. kötet, 178. (1901. április 27.) 
78 Kovács, 2016. 25.
79 mnl ol, k 721, Wlassics gyula iratai, 5. tétel, 2.
80 Képviselőházi Napló, XXXV. kötet, 178. (1901. április 27.) 282. 
81 elTe el, jogi kari tanácsülési jegyzőkönyvek, 1901. május 21. 129. a döntés indoka köpösdy 

„Pikler gyulával ny. rk. tanárral szemben tanúsított vétkes magaviselete” volt.
82 Bmel, 3/c. 20. doboz 1901/55. tétel, 791/1901. sz. irat.
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a keresztmozgalom következő jelentős szerepvállalása az éves diákkongresszu-
son történt, amelyet 1901-ben selmecbányán rendeztek.83 ekkor köpösdyék megkí-
sérelték mozgalmukat országos szintre emelni, beágyazni. a vállalkozás kudarcba 
fulladt: különösen szembetűnő volt a protestánsok ellenállása, illetve egyetértése  
a liberális kormánnyal. ebben jelentős szerepe volt annak, hogy „a protestantizmus 
alapvető sajátossága az individualitások, partikularitások rendszere a hitelvi (dog-
matikai), jogéleti (eltérő állam–egyház viszonybeli) és jogintézményi (egyházszerve-
zeti) keretekben egyaránt. ez a szakadozottság eredményezi, hogy a protestantizmus 
a tételes magán-, köz- és nemzetközi jog terén is hajlamosabb befogadni a modern 
viszonyok következményeit, mint a katolicizmus”.84 mindent egybevetve tehát a ke -
resztmozgalom kisebbségbe került harcias álláspontjával.

az 1901. évi keresztmozgalom végzetesen megosztotta hazánk értelmiségét, sőt 
kijelenthető, hogy a később szinte már természetesnek vett antagonizmus ekkor szü-
letett meg. ezt a folyamatot jól mutatja a műegyetemen elhangzott tanévnyitó beszéd 
is: „éppen ezért nem tudtam megérteni, miért kellett a lefolyt tanévben a műegye-
temi ifjúságnak szabadelvű és nemzeti párt címmel két, ellenséges táborban gyü -
lekezni”. a műegyetem rektora az 1901/1902. évi tanévnyitón reményét fejezte ki 
abban a tekintetben, hogy „műegyetemünk ifjúsága megtalálja jövőben is azt az egy-
más iránti tisztelettel és becsüléssel kikövezett utat, mely közös érdekeink egyesült 
erővel való intézéséhez vezet”.85

83 szabó, 1970. 503–504.
84 Kovács kálmán árpád: a 19. századi keresztyén társadalmi tanítás magyarországon. Társadalmi, 

szellemi és dogmatikai háttér. in: Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? Multi
diszciplináris vizsgálatok . Szerk . garaczi imre. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért 
alapítvány, 2018. (magyarságtudományi kutatások 6.) (megjelenés alatt)

85 Bmel, Bme egyetemi évkönyv 1901–1902. 25–29.
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következetések

„A száznégyek és az ezer magyar ifjú talán nem mind lett a későbbi évek folya
mán harcosa és munkása a keresztény gondolatnak, […] de ha valaki nem 
sajnálja a fáradságot és régi újságokból meg röpiratokból előveszi az elfele
dett névsorokat, meg kell állapítania, hogy majdnem mindenki, aki ebből  
a generációból ma a katolikus keresztény közélet porondján szerepel, nevét 
akkor már beírta az idők könyvébe.”86

a keresztmozgalom egyik legsúlyosabb tanúsága az volt, hogy a polarizálódó magyar 
értelmiség számára nyilvánvalóvá vált: mindkét fél súlyosan érzéketlen a másik 
problémái iránt. a szekulárissá váló állam átalakulásával az ország elveszítette 
keresztény identitását, még ha joggal kritizálták is, hogy a kereszt mennyire csak 
jelkép/embléma ebben a történetben. a későbbi népi–urbánus ellentét alapjait meg-
vető disputa során olyan ellentétek kerültek felszínre, amelyek áthidalhatatlanok vol-
tak. Így a neológ zsidóság lapjában ezt olvashatjuk az eset kapcsán: „Csak a tiszta 
szabadelvűség oltalmazhatja meg, csak a civilizáció hívei menthetik meg hazánkat  
a klerikális rémuralomtól. […] ne feledjük, hogy a demokrácia soha kritikusabb 
helyzetben nem volt, még Világos után se, mint ma van. mentsük meg, mert magun-
kat mentjük meg vele. a társadalom békéje, sőt ezer meg ezer család nyugalma és 
egzisztenciája függ attól, hogy a klerikálisok ne győzzenek. kossuth, Petőfi és eöt-
vös józsef szelleme legyen a választó polgárokkal s világosítsa meg elméjüket a ha -
zamentő nagy harcra. akkor nincs mit félnünk róma kámzsás, szoknyás fekete sere-
gétől.”87 Vagy: „ami a zsidó keresztet, a hatszögű csillagot illeti, ajánlunk valamit 
molnár jánosnak. Törjön össze ilyen csillagot szemünk láttára és dobja darabjait  
a szemétre. Biz isten! meg nem haragszunk érte. Pedig be a kezére koppintanánk, ha 
azt látnók például, hogy tiszteletlenül nyúl a Tórához.”88

86 früchtL ede: a harmincéves keresztmozgalom. Magyar Kultúra, 1931. 304.
87 zeMPLéni árpád: keresztes bombák. Egyenlőség, 1901. szeptember 15. 3.
88 Egyenlőség, 1900. december 2. 5.
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a mozgalom főbb tagjainak sorsa

„Magyarországban a kereszténységnek vannak még hősei és Ma -
gyarország még nem egészen zsidó állam.”89

a keresztmozgalomban résztvevőket is sokfelé sodorta az élet. a legtragikusabb sors 
köpösdy Dezsőé. miután az egyetemről kizárták, az egykori jurátus a korszakban 
nagyon divatos magán jogi iskolát működtetett, amelyben lényegében korrepetálást 
végezett, és felkészítette a hallgatókat a jogi szigorlatokra. ám a diákvezér nem tudta 
feldolgozni, hogy kiesett a rivaldafényből és társadalmi státusza visszaesett,90 ezért 
1912-ben öngyilkosságot követett el. a beszámolók szerint anyagi nehézségekkel 
küzdött és életét kilátástalannak ítélte. ironikus módon a keresztmozgalom egyik 
szervezője magától a keresztény eszmétől is eltávolodott, és a buddhizmus tanaival 
ismerkedett.

az egyik nekrológ így emlékezett meg az egykori hallgatóról: „köpösdy Dezső 
diákvezér volt. ma, hogy az egyetemi ifjúság tüntető kedvét elvették a szigorú rek-
tori rendeletek, nem sok jót jelent ez a cím. évtizedeken át irigyelt pozíció volt,  
a politikai pálya első lépcsőfoka, népszerűség, híresség, hatalom járt vele és megkü-
lönböztetett tisztelet mindenhol, amerre csak a vezér megfordult. köpösdy Dezső 
szervezte a budapesti egyetemen az antiszemita pártot; ő inszcenálta a keresztmoz-
galmakat, amelyek három hosszú éven át veszélyeztették az egyetemi hallgatók 
békéjét; ő rendezte Pikler gyula professzor előadásai ellen a hangos, sőt véres atta-
kokat; […] félelmes párbajhős, első gavallér, becsületbíró, klerikális mágnások és 
papok becézett kedvence volt. Csodálatos módon köpösdy Dezső nem volt impo-
náló megjelenésű fiatalember, sem atléta, sem kivételes tehetségű népszónok. nem. 
a kistermetű, inkább félszeg megjelenésű, széles vállú, jelentéktelen arcú szőke fia-
talember főleg ügyességével és ötletességével lett példátlanul népszerű az aulában. 
minden hétre kitalált valamely heccet, ami aztán foglalkoztatta az ifjúságot is és  
a sajtót. Csillogó díszmagyarban fogadta a királyt az újjáalakított központi egyetem 
lépcsőházában. őfelségének be is mutatták, mint a magyar ifjúság vezérét.”91

Benárd ágost pályáját az első világháború lendítette fel, ahol elismert harctéri 
sebész vált belőle. a nagy háborút követő káosz után az orvos meghatározó szerep-
lője lett a hazai keresztényszocializmusnak, és egészségügyi miniszterré avanzsált. 

89 KaPisztrán: az egyetemi keresztek. Esztergom, 1901. április 14.2.
90 köpösdy fátumának lényegét – amely nagyon fontos tanulságokkal szolgál a ma embere számára 

is – jól foglalja össze a konzervatív-liberálizmust támogató közéleti elit lapja, a Magyar Figyelőben 
megjelent cikk. a diákvezér tragédiája. Magyar Figyelő, 1912/3. 483–484.

91 köpösdy Dezső öngyilkos. Pesti Napló, 1912. szeptember 4. 4. 
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ebbéli minőségében küldték el a trianoni békediktátum aláírására, így az ő, illetve 
Drasche-lázár alfréd neve fűződik nemzeti sorskatasztrófánkhoz. Vitéz szilvágyi 
Benárd ágostot a második világháború után meghurcolták, népbíróság elé állították, 
és a vádpontok között szerepelt a majd ötven évvel korábbi keresztmozgalomban 
való részvétele. ekkor valótlanul állították róla, hogy verekedéseket provokált.92

Bernolák nándor életpályájáról Hollósi gábor vonatkozó tanulmánya olvasható 
kötetünkben.93

Hindy zoltán szintén a magyar keresztényszocializmus meghatározó alakjává 
vált, később az országos Társadalombiztosítási intézet vezérigazgató-helyettese lett, 
majd ügyvédként praktizált. 1951-ben halt meg. Hindy öccse volt egyébként vitéz 
kishindi Hindy iván vezérezredes, aki a magyar csapatokat irányította Budapest 
1944–45. évi ostroma idején. 

a mozgalom valódi feketebárányává kecskeméthy győző jurátus vált, aki arról 
vált hírhedtté, hogy 1901. november 14-én mesés összeget, 600 ezer koronát sikkasz-
tott el.94 a férfi soha többé nem került elő, bár többen látni vélték külföldön; esete 
az egész magyar kriminalisztika egyik legfőbb rejtélye mind a mai napig. kecske-
méthy nem tartozott a 104 ifjú köréhez, de a mozgalom tagja volt, így botránya 
denunciálta a mozgalmat, és a galilei-kör számára az egyik legfőbb érvvé vált  
a keresztmozgalommal szemben.

zsembery istván szintén jelentős karriert futott be a Horthy-korszakban, karrierje 
csúcsán a magánalkalmazottak országos Biztosító intézete vezérigazgatója volt. 
jelentős szerepet vállalt az actio Catholica működésében, valamint az 1938. évi 
eucharisztikus Világkongresszus lebonyolításában.

móra ferenc pályáját – annak közismert volta miatt – nem szükséges bemutat-
nunk; a híressé vált író eltávolodott a mozgalom eszmeiségétől, mi több szabadkő-
műves páholytaggá vált.

karafiáth jenő jurátus később a károlyi gyula kormány kultuszminiszterévé 
lépett elő.

92 vizi lászló: a magyar Távirati iroda közleménye Benárd ágost nyugalmazott miniszter népbíró-
sági ítéletéről (1948. október 7.). Közép-Európai Közlemények, 2012/2, 47–49. Benárd perének 
népbírósági iratait ld. Budapest főváros levéltára, XXV.1. a – 3557 – 1947.

93 életéhez ld. még: hoLLósi gábor: a büntetőjog, a jogbölcselet és a nemzetközi jog oktatásának 34 
éve. in: Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből II . Szerk . hoLLósi gábor. Deb-
recen, Debreceni egyetem, 2005. 85–92., valamint hoLLósi gábor: A debreceni Jog- és Államtu
dományi Kar története. Debrecen, szerző, 2007. 156–176.

94 kecskeméthy győző életéhez ld. sági Pál: kecskeméthy győző. Budapesti Hírlap, 1936. március 
21. 9. – öhLer katalin: Kecskeméthy Győző félmilliós sikkasztása. http://itoth.yolasite.com/
resources/Dolgozatok/öhler%20katalin%20-%20kecskeméthy%20győző%20félmilliós%20
sikkasztása.pdf (letöltés: 2017. december 14.)
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Végül a mozgalom résztvevője volt Hencz károly is, aki 1907. január 11-én az 
elsők között követelte a numerus clausust a képviselőházban.95

a mozgalom mellett kiálló katolikus klérusból kiemelkedik glattfelder gyula 
személye, akinek meghatározó szerepe volt a századforduló katolikus megújulásá-
ban. a mozgalom iniciatívájára létrehozta a szent imre kollégiumot, 96 amely a kato-
likus egyetemi ifjúság szellemi bázisává, mai fogalommal élve szakkollégiummá 
vált. glattfelder csanádi püspökként 1921-ben csak román presszió hatására hagyta 
el temesvári székhelyét, szegeden pedig meghatározó szerepe lett a dóm, illetve  
a környező tér felépítésében.

zárszó

„Mi tettük azt: a tisztán érző és gondolkozó, de egyszersmind a magyar 
közéletet pókhálóval bevonó, hazug és veszedelmes, mondjuk ki nyíltan: 
erkölcstelen, kozmopolita szelleme által el nem vakított, meg nem szédí
tett magyar keresztény egyetemi ifjúság.”97

az 1901. évi történtek után a keresztmozgalom részleges sikert ért el, miután 1906-
tól kezdve legalább az egyetemi ünnepségeken, doktori avatásokon volt kereszt az 
érintett helyiségekben.98 a keresztmozgalom évről-évre nyilatkozatot tett közzé  
a március 18-i évfordulókon, legfontosabb követelésük mindvégig a kereszt tan-
termi kifüggesztése volt – ez egészült ki pl. az egyetem ősi, szűz máriát ábrázoló 
lobogójának ünnepségeken való alkalmazásával, vagy például a vasárnapi előadások 
megszüntetésének kérelmével.99

a kereszt-kitűzés első évfordulóján a mozgalom tagjai a következőket deklarálták: 
„a memorandum azt mondja, hogy a mikor az ifjúság kitűzte a keresztet, nem tette 
ezt elhamarkodva, hanem érett, higgadt megfontolás után. nem akart fölöttes ható-
ságával szembeszállni. Úgy gondolkodott az ifjúság, hogy a kereszt-csonkítást 
expiálni [jóvá tenni] kell. nem a bosszú érzete sarkalta az ifjúságot, hanem a szere-
tet; a türelem jelvényét akarta méltó helyre tenni, hogy így megnyugtassa a kereszt-
csonkítás miatt fölháborodott lelkeket. nem magyar ember az, aki nem tiszteli 
rajongó szeretettel a keresztet. a szent kereszt, úgymond, nemzeti jelvényünkké vált. 

95 szabó, 2003. 267.
96 MihaLovics zsigmond: iustum amore. Magyar kultúra, 1941/7. 100.
97 tahy, 1941. 21–22.
98 g. Budapest. Religio, 1909/14. 224.
99 az egyetemi keresztény ifjúság keresztmozgalma. Religio, 1904/24. 192.
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szükségesnek tartottuk, hogy szemünk előtt ragyogjon a katedra fölött az igazságok 
valódi forrása, nemzeti létünk legszentebb palladiuma [védőképe]: jézus krisztus 
fejfája.”100

a békesség azonban nem állt helyre. jól mutatja ezt a neológ zsidóság folyóiratá-
ban, az Egyenlőség című lapban 1905-ben publikált cikk: „a tudomány csarnokai-
ban a vallási fenegyerekeskedés még akkor is megbénítja a tudományos kutatás tár-
gyilagosságát, ha az egyetem ma épp olyan katolikus jellegű volna mint volt akkor, 
amikor alapíttatott. és, hál istennek, a tudományos kutatás szabadsága ma már 
annyira áthatotta az emberiséget, hogy a katolikus egyházfőket bátran megkérdez-
hetnők, vajon a kereszténység diadalát vagy a keresztnek járó tisztelet megnyilvánu-
lását látják-e az egyetemi ifjúság körében megindult keresztmozgalomban?”101

a mozgalom nemzetközi aktualitását viszont egyértelműen igazolta a francia-
országi helyzet: itt 1905-ben rendelték el, hogy „ezentúl középületeken vagy nyilvá-
nos helyeken vallásos jelvényt emelni vagy alkalmazni nem szabad. kivételnek csak 
a kultuszok épületeire, temetőkben levő sírokra, gyászemlékekre, múzeumokra vagy 
kiállításokra nézve van helye”.102 a francia forradalom időszakához hasonlóan ismét 
Párizs járt élen a vallásellenes nézetek terjedésében – ez a folyamat mára oda jutott, 
hogy már egyházi emlékműveken sem tolerálják a kereszt jelenlétét, ahogy ezt  
a rennes-i ii. jános Pál pápa szobor esete is igazolta. meg kell jegyeznünk, hogy a 
magyar keresztmozgalom nem volt elszigetelt jelenség európában. Bécsben például 
szinte évente volt kisebb-nagyobb verekedés a szembenálló katolikus és szabadelvű 
táborok között.103

a mozgalom negyedik évfordulóján ismét napirendre kerültek a kereszt kihelye-
zésével kapcsolatos kérdések. az ekkor mintegy 300 főt számláló keresztény ifjúsági 
kör egy memorandumot állított össze, amelyben megismételték a korábbi követelé-
seket, sőt ki is egészítették azokat. kérték, hogy nevezzenek ki egyetemi lelkészt, 
továbbá, hogy az egyetemi könyvtár ne hétfőn, hanem vasárnap maradjon zárva.  
a dokumentumot átnyújtó küldöttség vezetője kerékgyártó árpád volt.104

a mozgalom legnagyobb sikerét 1906 őszén érte el: németh sándor, a szent imre-
kör akkori elnöke tárgyalásai eredményeképpen ez év novemberétől a doktoravatá-

100 a kereszt az egyetemen. Budapesti Hírlap, 1902. március 19. 6.
101 fLeischMann sándor: A legújabb keresztes hadjárat. egyenlőség, 1905. március 26. 2.
102 az állam és egyház szétválasztása franciaországban. Sárospataki Református Lapok, 1905/14. 153.
103 magyar tudósítás az 1900. évi esetről: Verekedés a bécsi egyetemen. Budapesti Hírlap, 1900. 

május 11. 7.
104 az esetről már az osztrák sajtó is beszámolt: Die christliche Universitätsjugend. Salzburger 

Chronik für Stadt und Land. 1905. március 22. 2.
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sokon „már a zöld asztalra állított kereszt előtt tették le esküt a jelöltek s a feszület 
azóta is ott van minden egyetemi ünnepségen”.105

a keresztmozgalom egyik legfontosabb hatása az arra adott válaszként – 1908-
ban – létrehozott galilei-körben fogalmazható meg. a „haladó” baloldali ifjúság 
ugyanis saját mozgalmát arra vezette vissza, hogy „tűrhetetlenné vált klerikális pöf-
feszkedés, mely a kereszthecceket és a Pikler-tüntetéseket inszcenálta”.106

a hazai zsidóság egyértelműen a középkor visszatértét látta a mozgalomban és 
annak eredményeiben. „Hazánkban a kereszt az egyetemen már győzvén, zsidó Drey-
fusok pedig nincsenek, [a mozgalom] a falusi boltoson kezdődött és végződik az 
»idegenekben«. In hoc signo vinces [e jelben győzni fogsz]. a klerikalizmus azonban 
természeténél fogva megállást nem ismer, egyre tovább halad: a dicsőített inkvizíci-
ótól a már elfelejtett boszorkányperig, a fideikommisszumtól [hitbizománytól] a job-
bágyságig, a zsidótól a protestánsig, a hívőtől az eretnekig és még sokkal messzebbre 
a világpolitika mezején. mert a középkor csak szőröstül bőrüstül kapható, részletek-
ben nem.”107

Trianon után az 1901. évi keresztmozgalom szerepe felértékelődött a konzervatív 
oldalon, sőt az egykor szabadelvű politikai tábor jelentékeny részén is. ennek fő oka 
abban volt keresendő, hogy igazolódni látszódott a keresztmozgalom által megneve-
zett félelem, vagyis az ország keresztény jellegének, identitásának elvesztése. ennek 
hatására „1921. június 25-én az egyetemi ifjúság indítványozta a keresztnek a tanter-
mekben való kifüggesztését, amihez karunk természetesen örömmel járult hozzá”.108 
Így az 1921–1922-es tanévben a budapesti Tudományegyetemen már minden tante-
remben kifüggesztették a kereszteket,109 sőt Prohászka ottokár javaslatára az uni-
verzitás ugyanebben az évben felvette Pázmány Péter nevét. mindennek ellenére  
a keresztmozgalom eredeti célja nem teljesült, vagyis az egyetemek nem nyerték 
vissza vallási jellegüket, sőt, más egyetemeken maradt a dualizmus időszakának sza-
bályozása. ennek megfelelően a Horthy-korszakban is történtek keresztmozgalmak. 
Így harmincöt évvel a mozgalom kezdete után a műegyetemen, valamint szegeden 
indult egy hasonló kezdeményezés, amely szintén fontos mérföldköve volt a hazai 
egyetemtörténetnek.110 ám Wlassics gyula egykori minisztertől eltérően Hóman 
Bálint tárcavezető támogatóan lépett fel, és az egyetemek számára biztosította  

105 Katolikus Lexikon . Szerk . bangha Béla. Budapest, magyar kultúra, 1932. iii. 57.
106 csunDerLiK Péter: Radikálisok, szabadkőművesek, ateisták. Budapest, napvilág, 2017. 92.
107 C. n. Magyar Zsidó Szemle, 1907. 22.
108 herMann–artner, 1938. 543.
109 a kereszt az egyetemen. Budapesti Hírlap, 1921. október 19. 6.
110 a szegedi keresztmozgalomhoz ld. Kiss róbert károly–vajDa Tamás: Egyetemi ifjúsági egyesüle

tek Szegeden. szeged, UniVersiTas szeged, 2012. 35–37. (a továbbiakban: Kiss–vajDa, 2012.)
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a követelések teljesítését.111 Így a műegyetem távozó rektora megállapíthatta: „nagy 
örömömre szolgált, hogy az egyetemi ifjúság által harmincöt évvel ezelőtt megindí-
tott keresztmozgalmat a műegyetemi ifjúság egyetértő mozgalma vitte diadalra”.112 
a korabeli egyetemi nyilatkozatok természetesen ismertették az 1901. évi esemé-
nyekkel való párhuzamokat.113

a második magyar köztársaság, majd a bolsevizmus hazai szupremáciája idején  
a keresztmozgalom emléke elhalványult, miközben a galilei-kör reputációja az 
egekbe emelkedett. jól illusztrálja ezt a folyamatot az elTe fennállásának 350. év -
fordulóján megfogalmazott gondolat: „Haladó gondolkodású, főleg a polgári radika-
lizmushoz közel álló egyetemi hallgatók hozták létre a szocialista diákok csoportját, 
amelyből később a galilei kör is alakult; tagjai az 1918–19-es forradalmakban vezető 
szerepet vállaltak.”114 ironikus tény, hogy szinte napra pontosan tizennyolc évvel  
a keresztmozgalom kezdete után jött létre az a Tanácsköztársaság, amely a pikleri 
elvek mentén látott ahhoz, hogy magyarországot egy vörös falanszterré változtassa.

mindennek megfelelően – a keresztmozgalom esetében – a Horthy-korszak pozi-
tív, támogató attitűdje volt a kivétel. Így hiába lehetett joggal papírra vetni 1936-ban: 
„ma nem a keresztmozgalmak kisded hősies csapata, hanem lelkes hívő tömegek 
állanak mellettünk, a jövő bizonytalanságától lehangolt, a jelen küzdelmeitől elcsi -
gázott egyetemi ifjúság csak szent hitünk nagy igazságainak megvalósítása révén 
reméli egy igazságosabb, méltányosabb, társadalmi igazságtalanságokat magából 
kivető kornak megszületését.”115 ezek a remények és eredmények a bolsevizmus 
hazai térnyerésével, majd szupremáciájával, valamint a iii. magyar köztársaság kri-
tikátlan kozmopolitizmusával örökre elenyésztek.

111 Hóman kifejtette, hogy a kérdés a budapesti két egyetemen, valamint Pécsett már rendeződött, és 
„a kereszt kifüggesztése ellen […] semmilyen kifogás sem támasztható”. Kiss–vajDa, 2012. 409.

112 Bmel egyetemi évkönyv 1935–36. 17.
113 Ditrói gábor rektor kifejtette: „1901-ben a galilei-fiókák, s az akkor már liberális államhatalom,  

s egynémely liberális professzor urak kereszténytelen szabad véleménynyilvánítása miatt idegen 
fajú fiatalemberek nem az államhatalom címere és jelvénye miatt indultak harcba, hanem a keresz-
tet ítélték száműzetésre.” Kiss–vajDa, 2012. 387–388. 

114 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve. főszerk. sinKovics istván. Budapest, 
elTe, 1989. 10.

115 várKonyi fidél: az egyetemi és főiskolai hallgatók lelkigondozása. Katolikus Szemle, 1936/3. 167.
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KiráLy sánDor

szoCiális krÍzis a DeBreCeni m. kir. 
TUDományegyeTemen Trianon árnyékáBan

1 . Bevezetés

az első világháború kitörése és mindaz, ami ezután következett beárnyékolta nem-
csak a működését éppen megkezdeni készülő Debreceni m. kir. Tudományegyete-
met, de az egész magyar felsőoktatást. az ország hatalmas erőpróba előtt állt, amely 
az utolsó erőtartalékok mozgósítását is megkövetelte, s amelynek végén Trianon és  
a benne megtestesülő trauma várt az 1914 őszén még mit sem sejtő nemzetre.

a magyar kultúra és azon belül a felsőoktatás is súlyos veszteségeket kellett el -
szenvedjen. az 1912. évi XXXVi. törvénycikkel felállított pozsonyi és debreceni 
tudományegyetem közül az előbbi székhelyéről is el kellett meneküljön. a háború és 
a trianoni sokk azonban Debrecent is megrázta. amikor a Debrecenbe kinevezett 
egyetemi tanárok eskütétele 1914. augusztus 31-én – Tóth lajos miniszteri tanácsos 
felolvasásával, jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter jelenlétében – 
megtörtént, a professzorok legtöbbje aligha gondolta, hogy milyen nehézségekkel 
kell majd szembesüljön, s milyen felelősségteljes feladatok várnak rá a tudományos- 
és oktatómunka mellett.1 

az egyetem működésének első évei számos tekintetben viszontagságosnak tekint-
hetők. az infrastruktúra hiányosságai, az egyetemi alkalmazottak (tanárok és segéd-
személyzet) romló jövedelemi helyzete és különösen a hallgatók korábban ismeretlen 
mértékű szegénysége olyan fokú szociális krízishez vezetett Debrecenben, amely 
folyamatos lépéskényszerbe sodorta az egyetemi vezetést. amikor a református 
kollégium akadémiáitól átvett tanári kar kiegészült, s a katonai szolgálatból is visz-
szatértek az oktatók, legfontosabb feladatuk az egyetem működésének biztosítása és 
a hallgatóság támogatásának megszervezése lett.

1 rektori beszámoló, melyben kiss ferenc az egyetem 1914–15. tanévi rektora az egyetem 1914–15. 
évi történetéről az 1915. szeptember hó 27–én tartott egyetemi közgyűlésen beszámolt. in: A Deb
reczeni Magyar Királyi Tudományegyetem Évkönyve az 1914/1915. tanévről. [továbbiakban: e.évK . 
1914/15.] Debrecen, 1915. 11.
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2. az egyetemi hallgatók szociális körülményei

A világháború hatása a hallgatók életére
az egyetemi hallgatók szociális körülményeinek romlása jelentős mértékben a há -
ború következménye volt. emellett azonban szerepet játszott a nemzetközi tenden -
ciának tekinthető demokratizálódás, vagyis az alsóbb néprétegek gyermekeinek  
a megjelenése is. a harmadik oknak pedig az az egész országot érintő hallgatói lét-
számemelkedés tekinthető, amely egyrészt a menekült hallgatók megérkezésével, 
másrészt a háborús évfolyamok feltorlódásával magyarázható. 

1914 őszén, amikor a Debreceni m. kir. Tudományegyetem első tanévét megkezdte, 
mindebből csak a háború hatása érződött, mégpedig leginkább abban, hogy az egye-
temi ifjúság többsége az előadótermek helyett a harcterekre tartott. kiss ferenc, az 
egyetem első rektorának beszámolójában részletes és átfogó képet adott az éppen 
megnyíló intézmény helyzetéről, amelyre minden szempontból rávetítette árnyékát  
a kirobbanó világháború: „egyetemünk múlt évi s egykor majd általános történeté-
ben külön fejezetet követel magának az egyetemünkkel egykorú világháború, mely 
mindent uraló befolyását s hatását egyetemünk életében is a legnagyobb mértékben 
érvényesítette, […] az internátusi helyeknek több mint fele a kórház céljaira lefoglal-
tatott […] igaz, hogy hallgatóink számára már a tanév kezdetén sem sok ülőhely 
kellett. […] a nehéz, sőt egyes vidékekről lehetetlen közlekedési viszonyok s az ifjú-
ság egy részének már a múlt nyáron hadiszolgálatra vonulása másfelől, mindjárt  
a tanév elején minimálisra szorította le a tényleges hallgatók számát. […] így az elő-
adások mintegy 190 ifjú jelenlétében kezdődtek meg. ez a szám csakhamar lényege-
sen megapadt.”2

röviden meg kell említeni, hogy a hallgatói létszám csökkenéséhez hozzájárultak 
azok a teológus hallgatók is, akik önként léptek be az akadémiai önkéntesek számára 
létrehozott budapesti altisztképző iskolába.3 kiss ferenc rektor 1914. szeptember 
17-én kelt erre vonatkozó felhívását a Dunántúli Protestáns Lap is közzétette.4 a kér-
 vényhez, amit a debreceni Pavilon laktanyában Penyigey századosnak kellett benyúj-
taniuk, mellékelni kellett a belépési igazolványt (a polgármester, vagy a járási főszol-

2 kiss ferenc rektori beszámoló jelentése 1914/15. in: e.évK . 1914/15. 25.
3 a cs. és kir. közös hadügyminiszter (krobatin sándor) 17–20 éves ifjakhoz szóló, önkéntes belé-

pésre buzdító felhívását a Pesti Hírlap közölte. ld. önkéntes belépés a hadseregbe. – a hadügy-
miniszter felhívása a 17–20 éves ifjakhoz és a nem szolgáló népfölkelőkhöz. Pesti Hírlap, 1914. 
szeptember 12. 6.

4 a Debreczeni egyetem felhívása. Dunántúli Protestáns Lap, 1914. október 4. 329–330.
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gabíró által hitelesítve), az érettségi bizonyítványt, az egyetemi polgárságról szóló 
rektori igazolványt, valamint a szülői beleegyező nyilatkozatot.5 

az 1912-es véderőtörvény 29. §-a6 szerint a teológushallgatók mentességet élvez-
tek, így csak a rektori hivatal közvetítésével megkapott honvédelmi miniszteri enge-
déllyel, szülői hozzájárulás mellett léphettek be a debreceni 3. honvéd gyalogezredbe. 
1914. november 16-án 39, a debreceni református hittudományi karon tanuló diák 
be  sorozására és eskütételére került sor. összesen 41 debreceni teológus hallgató vá -
lasztotta önként a katonai szolgálatot, mivel 2 fő még a nyár folyamán be tudott 
lépni. Többen közülük szülői beleegyezés nélkül csatlakoztak, amiből vita támadt  
a szülők és a katonai hatóságok között, így 2 főt elbocsátottak, tehát 39-en utaztak el 
november 30-án Budapestre a kiképző iskolába, s 1915. március 15-én osztották be 
őket az ezredükhöz csapatszolgálatra. 1915. szeptember 1-én már 4-en hősi halottak 
voltak, 14-en pedig hadifogságban raboskodtak.7 

az egyetem emléküket igyekezett méltóképpen megörökíteni. láng nándor, az 
1916/17. tanév rektora székfoglaló beszédében felvetette ugyan egy szoborcsoport meg-
alkotását is a létesítendő főépület előtt, azonban végül emléktábla készítésére került 
sor, amely fennmaradt és ma is megtekinthető a debreceni református kollégium 
épületében.8 láng a háborús áldozatok szükségszerűségét nem vitatta, azonban a ha -
záért hozott áldozatot a tudomány oldaláról is megvilágította, amikor feltette a kér-
dést: „[…] hol teszünk nagyobb szolgálatot a hazának? ott-e és úgy, ha a hadseregek 
mai arányai mellett valóban latba nem eső, elenyésző mértékben gyarapítjuk hon  vé -
deink sorát, avagy itthon az által, hogy a harcra alkalmatlan vagy onnan visszatért hall-
gatóink tanításával iparkodunk a hazának lelkészeket és bírákat, tanárokat és tisztvi-
selőket vagy, az egyetem sajátlagos célja szerint, a tudománynak munkásokat nevelni 
[…] ez is a haza szolgálása. ez is harc, ez is háború. az a harc, melyet az országhatá-
rokat nem ismerő tudomány munkásai viselnek szüntelen a szabad kutatás és kritika 
fegyvereivel az igazság szolgálatában az emberi nem előbbre vitele céljából.”9

5 az akadémiai önkéntesek altisztképző iskolájába jelentkezés módozatai. – magyar nemzeti le -
véltár Hajdú-Bihar megyei levéltára (továbbiakban: mnl HBml) Viii. 1/b. 2.d. 873/1914–15.

6 1912. évi XXX. törvénycikk a véderőről. 29. §. Magyar Törvénytár 1912. évi törvénycikkek. Buda-
pest, 1913. 191–192.

7 kiss ferenc rektori beszámoló jelentése 1914/15. in: e.évK . 1914/15. 27–31.
8 láng nándor a leendő főépület bejárata elé állítandó szoborral látta méltó módon megörökíthető-

nek az elesett hallgatók áldozatát, míg a harcokban részt vállaló tanárok és hallgatók tiszteletére 
emléktábla állítását szorgalmazta. rektori székfoglaló beszéd. a Debreczeni magyar királyi 
Tudományegyetem évnyitó közgyűlésén, 1916. október 9-én mondotta láng nándor. in: A Deb
reczeni Magyar Királyi Tudományegyetem Évkönyve az 1916/17. tanévről. [továbbiakban: e.évK . 
1916/17.] Debrecen, 1918. 21.

9 Uo. 8–9.
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a háborúba vonult fiatalok mellett a városban maradt diákság helyzete is távol állt 
a kívánatostól, ők a mindennapi megélhetésért folytattak állandó küzdelmet. kiss 
ferenc, az egyetem első rektora éves beszámolójában a hallgatóság helyzetével kap-
csolatban kiemelte: „[…] hallgatóink nagyobb része a haza védelmére sietett […] az 
itthon maradtak nagyobb része pedig, a megélhetési feltételek teljes hiánya miatt 
kénytelen volt haza menekülni, vagy oly alkalmazásokba vonulni, melyek fenntartá-
sukat a tanulói munkásság hátrányára biztosították.”10 

a Debrecenben maradt egyetemi ifjúság is igyekezett kivenni a részét a hátor-
szágra nehezedő háborús feladatokból. a helyi katonai betegmegfigyelő állomáson 
1915 elejétől 37 hittanhallgató vállalt önkéntes betegápolói munkát, amely során egyi-
kük, szathmáry lajos szolgálata közben szerzett fertőző betegségben június 25-én 
életét vesztette .11 a református kollégiumban működő tartalékkórházban a rektor 
irányításával látogatták a hallgatók a sebesülteket és végezték levelezéseiket, miköz-
ben a joghallgatók a Vörös kereszt adománygyűjtő kocsijának a vezetését látták el 
több mint 6 héten keresztül.12

az egyetemi Tanács első, a hadviselt és szociálisan rászoruló hallgatók érdekében 
tett intézkedése a tandíjfizetési kötelezettség határidejének kitolása volt 1914. decem-
ber 2-ig, amit a „háború okozta általános gazdasági depresszió miatt”, „tekintettel az 
általános szegénységre” kellett meghozzon.13 a Vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium ezt az intézkedést utólag jóváhagyta ugyan, de felhívta a tanács figyelmét, 
hogy ez a határozat kormányhatósági hatáskörbe tartozik.14

A hallgatók lakhatása
a református kollégium és az egyetem között az egyetemi hallgatók ügyét illetően 
szoros együttműködés figyelhető meg, hiszen a kollégium amellett, hogy a hallgatók 
rendelkezésére bocsátotta internátusát és konviktusát, alapítványai útján és interná-

10 kiss ferenc rektori beszámoló jelentése 1914/15. in: e.évK . 1914/15. 24.
11 Egyetemi Tanácsülési Jegyzőkönyvek [továbbiakban: E.T. Jegyzőkönyvek] 1914/15. tanév, iV. ren-

des ülés, (1915. február 10.) 26. szám: mnl HBml Viii. 1/a. 1 k.; valamint: kiss ferenc rektori 
beszámoló jelentése 1914/15. in: e.évK . 1914/15. 32–33.

12 kiss ferenc rektori beszámoló jelentése 1914/15. in: e.évK . 1914/15. 32–33.
13 E.T. Jegyzőkönyvek 1914/15. tanév, ii. rendes ülés, (1914. november 2.) 11. szám: mnl HBml 

Viii. 1/a. 1. k.
14 a minisztérium utasította az egyetemi Tanácsot, hogy a jövőben ilyen ügyekben külön felterjesz-

tésben kérjen döntést. a tanács válaszában megállapította, hogy a tandíjfizetés határidejének sza-
bályszerű betartása esetén a Quaestura a hallgatók egyharmadát kénytelen lett volna törölni. E.T. 
Jegyzőkönyvek 1914/15. tanév, iii. rendes ülés, (1914. december 12.) 14. szám, 299. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.
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tusi díjelengedésekkel is igyekezet segíteni őket.15 sőt, az 1915/16. tanév második 
félévében az ifjúsági segítőegyesületek kamatjövedelméből is 278 korona 55 fillért 
juttatott az egyetemnek, mely összeget Bernolák nándor rektor a hallgatók közvetlen 
segélyezésére fordíthatott.16

az egyetemi hallgatók elhelyezését a református kollégium mellett kisebb, nem 
egyetemi alapítású internátusok biztosították. az 1915/16. tanév elején nyitotta meg 
kapuit 17 hallgatóval az országos Bírói és Ügyészi egyesület internátusa és 7 hallga-
tóval a szent lászló kollégium.17 

az országos Bírói és Ügyészi egyesület internátus céljaira a ferenc józsef út 34. 
szám alatt, a Debreceni első Takarékpénztár iii. emeletén lévő 15 helyiség szolgált. 
az egyesület az internátus vezetését milleker rezső egyetemi ny. r. tanárra bízta,  
s mivel szintén itt kapott helyet a mensa academica is, a hallgatók étkeztetését szol-
gáló intézmény irányítása is rá hárult.18 a debreceni jogásztársadalom más módon is 
igyekezett segíteni. a helyi ügyvédi kamara például 200 koronás alapítvány tett  
a háborúból visszatérő hallgatók segélyezésére.19

a római és görög katolikus hallgatókat fogadó szent lászló kollégium pedig ele-
inte a Theresianum római katolikus fiúnevelő intézet 3 helyiségében, a Varga utca 5. 
szám alatt működött.20 a kollégium a legnehezebb időkben az ott lakó hallgatókat 

15 a kollégium az 1915/16. tanévben 84 hallgatót részesített 44 alapítványból 9056 korona ösztöndíj-
ban, 15 hallgató ellátására 3200 koronát fordított és 4 hallgató 6000 korona értékben külföldi  
egyetemi ösztöndíjat kapott. míg a tanév során az egyetemi ifjúság internátusi díjából összesen 
20 380 koronát engedett el. függelék a rektori jelentéshez 1915/16. Viii. az ifjúság támogatására 
szolgáló intézmények. ifjúsági egyesületek. alapítványok. 6. ösztöndíjak, jutalmak. in: A Debre
ceni Magyar Királyi Tudományegyetem Évkönyve az 1915/16. tanévről. [továbbiakban: e.évK. 
1915/16.] Debrecen, 1917. 146–151.

16 E.T. Jegyzőkönyvek 1915/16. tanév, Vii. rendes ülés, (1916. május 13.) 136/c. szám, 794. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.

17 függelék a rektori jelentéshez 1915/16. Viii. 4. Diákotthonok. in: e.évK. 1915/16. 131–134.
18 az országos Bírói és Ügyészi egyesület elnöksége nemcsak megfelelő helyiség biztosításával 

járult hozzá a mensa academica megalakulásához, de a berendezéshez szükséges első költségeket 
is előlegezte a diákasztal számára. függelék a rektori jelentéshez 1915/16. Viii. 2. az egyetemi 
diákasztal (mensa academica) és 4. Diákotthonok. in: e.évK. 1915/16. 126. és 131–132.

19 jelentés a Debreczeni m. kir. Tudományegyetem 1915–16. tanévi állapotáról és működéséről.  
a tudományegyetemnek 1916–17–iki tanévmegnyitó közgyűlésén előterjesztette Dr. Bernolák 
nándor egyetemi ny. r. tanár, az egyetem 1915–16. tanévi rektora. in: e.évK. 1915/16. 41.

20 függelék a rektori jelentéshez 1915/16. Viii. 4. Diákotthonok. in: e.évK. 1915/16., 133.; vala-
mint: rektori beszámoló beszéd a debreceni m. kir. Tisza istván–Tudományegyetem 1922/23. 
tanévi állapotáról és működéséről. a tudományegyetemnek 1923/24. tanévnyitó közgyűlésén 
mondotta: Dr. Teghze gyula, egyetemi ny. r. tanár, lelépő rector magnificus. in: A Debreceni 
m. kir. Tisza István– Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 1922–23. tanévről. Debre-
cen, 1923. 93.
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anyagilag is igyekezett támogatni.21 a kollégiumi férőhelyek száma még így is távol 
állt a kívánatostól, s az egyetem nem rendelkezett saját internátussal egészen 1921-ig, 
a Tisza istván internátus létesítéséig.

az intézmény 1918 őszén kísérletet tett a Dél-magyarországi közművelődési 
egyesület (Dmke) épületének megszerzésére, hogy abban internátust létesítsen.  
a tulajdonjog tisztázása azonban hosszabb időt igényelt volna, így 30 000 korona 
fejében 1919. február 1-től kibérelték az épületet, s egyelőre itt helyezték el az orvosi 
fakultást, míg ii. emeletén 140 ágyas internátus kialakítását tervezték.22 a hallgatók 
egyetemi internátusban történő elhelyezése azonban meghiúsult, mivel az erre szánt 
emeleti részt a kassáról elmenekült Posta- és Távirda igazgatóság számára enged-
ték át.23 

az egyetemi hallgatókat tömörítő egyetemi kör a tarthatatlan helyzet orvoslása 
érdekében 1918. december végén maga is memorandumot készített, amelyben anyagi 
támogatást, internátusok, konviktusok és diákotthonok felállítását követelte.24 az 
egyetemi Tanács 1919 márciusában pártolólag terjesztette fel a hallgatók követelé-
seit kunfi zsigmond közoktatásügyi népbiztoshoz, s kérte, hogy a havi 300 koronás 
segélyt utalja ki az egyetemnek, amely gondoskodni fog annak szétosztásáról.25 

a tanács felhívta a népbiztos figyelmét a központi épület mellett tervezett egye-
temi diákotthon felépítése a „legsürgősebb szükségek közé tartozik ugy tanulmányi, 
mint szociális szempontból”. az egyetem vezetése biztosította a hallgatóságot, hogy 
addig is, amíg a népbiztos intézkedik, gondoskodni fog arról, hogy a rendelkezésre 
álló internátusok a „lakás nélküli s szűkölködő egyetemi hallgatók javára a legmesz-
szebb menő mértékben igénybe vétessenek”. Továbbá „a pénzbeli segítségnél hatha-
tósabbnak tartván […] a természetbeni segélyt, a lakás mellett első sorban arra kíván 
gondot fordítani, hogy lehetőleg minden egyetemi hallgató, aki arra reá van szorulva, 

21 1918 őszén a szent lászló kollégium a szokásoktól eltérően 10 hallgatót 800 koronás segélyben 
részesített. E.T. Jegyzőkönyvek 1918/19. tanév, iV. rendes ülés, (1918. november 30.) 321. etsz. 
mnl HBml Viii. 1/a. 2. k.

22 E.T. Jegyzőkönyvek 1918/19. tanév, Vii. rendes ülés, (1919. február 9.) 22. szám, 577. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 2. k.

23 E.T. Jegyzőkönyvek 1918/19. tanév, X. rendes ülés, (1919. március 31.) 29. szám, 810. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 2. k.

24 E.T. Jegyzőkönyvek 1918/19. tanév, Vi. rendes ülés, (1918. december 30.) 19. szám, 438. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 2. k.

25 a tanács itt egyértelmű utalást tett a Berinkey-kormány által minden egyetemi hallgató számára 
nyújtott havi 300 koronás közvetlen támogatásra, amely azonban az infláció miatt nagyon hamar 
elértéktelenedett. kifizetését 1919 augusztusában szüntették meg. Vö. LaDányi andor: A magyar 
felsőoktatás a 20. században. akadémiai, Budapest, 1999. 36. valamint: Uő. Klebelsberg felsőok
tatási politikája. Budapest, argumentum, 2000. 67.
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olcsó és jó étkezéshez jusson”.26 a gyors megoldásra azonban hiába vártak, s a hallga-
tók elhelyezésének problémája hosszan tartó gondként nehezedett az intézményre.

A hallgatók egészségügyi gondozása
a hallgatók életkörülményeit súlyosbították a háborús években előforduló fertőző 
betegségek is. megjelenésük a frontról sebesülten, betegen, legyengült szervezettel 
érkező, kórházi ápolásra szoruló katonák hazaszállításával állt összefüggésben. az 
egyetemi oktatást megzavaró járványos megbetegedések közül kiemelkedik a kolera, 
amely az egyetem megnyitásának pillanatában jelent meg Debrecenben: „legna-
gyobb mértékben fenyegette azonban iskolai évünk megnyitását a városunkban múlt 
ősszel fellépett kolera és ebből kifolyólag a város közegészségügyi bizottságának 
1914. szeptember hó 26-án hozott azon határozata, mellyel a város területén lévő 
összes iskolákban, – azok között kifejezetten az egyetemen is, – az előadásokat to -
vábbi intézkedésig betiltotta. az 1876. évi XiV. t.-c. 34. §-a második bekezdéséből27 
nyilvánvaló volt ugyan, hogy a tudományegyetemek bezárására a közoktatásügyi 
miniszter meghallgatásával a belügyminiszter lévén illetékes, a közegészségügyi 
bizottság hatáskörét túllépte […] a dékán urak hozzájárulásával gyorsan kellett intéz-
kednem s az egyetem megnyitó ünnepélyét október hó 1-re kitűztem.”28

a rektor a járvány terjedését az egyetemi hallgatóság körében megelőzhetőnek 
tartotta, mivel „mindeddig csak betegen érkezett katonákon észleltetett kolera s a 
polgári lakosság között egyetlen esetben állapíttatott meg, s mert az egyetemi ifjak 
intelligenciája mellett az előadásokra járás a járvány további terjedésére alkalmat 
nem adhat”.29 

a háború következtében terjedő ragályos betegségek elleni védekezés legszüksé-
gesebb szabályainak az összefoglalását kenézy gyula, a közegészségtan előadója 
vállalta magára.30 a hallgatók számára érthetően megfogalmazott, pontokba szedett, 
kifüggesztésre kerülő felhívás a hólyagos himlő, a vérhas, a hasi hagymázat (a tífusz 

26 E.T. Jegyzőkönyvek 1918/19. tanév, X. rendes ülés, (1918. március 31.) 31. szám, 438. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 2. k.

27 „34. §. ezen rendszabályok járvány alkalmával az összes felsőbb tanodákra is kiterjesztendők.  
a tudományos és műegyetemek ily okbóli bezáratása azonban a törvényhatóság előterjesztése 
alapján, a belügyminister által, a közoktatásügyi minister meghallgatásával történhetik.” 1876. évi 
XiV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről. Magyar Törvénytár 1875-1876. évi törvény
czikkek. Budapest, 1896. 369.

28 kiss ferenc rektori beszámoló jelentése 1914/15. in: e.évK . 1914/15. 13–14.
29 kiss ferenc átirata a vallás– és közoktatásügyi miniszternek. Debrecen, 1914. szeptember 29. 

mnl HmBl Viii. 1/b. 1. d., 53/1914–15.
30 kenézy gyulát 1916. november 27–én nevezték ki szülészet–nőgyógyászat nyilvános rendes taná-

rává.
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egy fajtája), a kiütéses tífusz, és a kolera elleni védekezés legfontosabb tudnivalóit 
tartalmazta.31

a háborús viszonyokból fakadóan a védekezés ellenére később, 1917 tavaszán 
hólyagos himlő járvány tört ki a városban. a súlyos veszélyben lévő egyetemi hall-
gatóság védőoltását Tüdős kálmán városi tiszti főorvos hajtotta végre.32 a hallgatók 
gyógykezeléséről egy kenézy gyula vezetésével összeállt orvosi testület gondos-
kodott, amelynek tagjai vállalták, hogy az ellátást teljesen ingyenesen biztosítják  
a diákok számára. az 1915/16. tanévben több mint 80 hallgató felépüléséhez járultak 
hozzá.33 

A hallgatók étkeztetése és más módon történő támogatása
az egyetemi hallgatóság szociális helyzete, a felsőfokú képzés demokratizálódásá-
val a XX. századra összeurópai problémává lett, amit Pap károly irodalomprofesz-
szor, egyetemi dékán a Debreceni m. kir. Tudományegyetem 1916/17. tanévi megnyi-
tása alkalmával így fogalmazott meg: „[…] az igazán lelkiismeretes hallgató a saját 
kárán, a saját tanulmányaival is túlon-túl el van foglalva. nem ritkán 25–30 órája 
hetenként! amihez jön még a hallgatott anyag otthoni feldolgozása, irodalmi kiegé-
szítése, s végül igen sokaknál a megélhetés keserű gondja, ez a régóta kísértő komor 
probléma, mely ifjúságunk javarészét európaszerte a modern élet egyik legdrá-
maibb alakjává avatta.”34

az egyetemen a hallgatói igényeknek (étkezés, lakhatás stb.) megfelelő, célzott 
támogatásokat nyújtani képes diákjóléti intézmények létrehozására volt szükség, 
amire Bernolák nándor, az 1915/16. tanév rektora a tanévnyitón elmondott beszé-
dében is ígéretet tett: „az ifjúsággal szemben kötelességünknek fogjuk tartani oly 
intézmények létesítését, amelyek megengedik, hogy minden idejét és munkaerejét 
zavartalanul tanulmányainak szentelhesse.”35

31 a felhívás szövege fennmaradt: „Utmutatás arra, hogy mimódon kell védekezni a háboru kapcsán 
fenyegető járványos betegségek ellen”. mnl HBml Viii. 1/b. 1. d. 602/1914–15.

32 az ifjúsági betegápolási alap ennek fejében 80 korona tiszteletdíjban részesítette a főorvost. E.T. 
Jegyzőkönyvek 1916/17. tanév, Xiii. rendes ülés, (1917. április 30.) 135. szám, 805. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.

33 kenézy gyula udvari tanácsos, a Bábaképző intézet igazgatója mellett vállalta a hallgatók ingye-
nes gyógyítását Tüdős kálmán városi tiszti főorvos, valamint Balkányi ede, szász adolf, Hajnal 
Dezső, zempléni Vilmos, Brunner lajos, gálbory samu és Balogh artúr is. függelék a rektori 
jelentéshez 1915/16. Viii. 3. az ifjúság gyógykezelése. in: e.évK. 1915/16. 128–130.

34 Beszéd, mellyel a Debreczeni kir. magyar Tudományegyetemen az 1916–17. iskolai évet 1916. 
október 9-ikén megnyitotta Pap károly bölcsészdoktor, a bölcsészet- nyelv- és történettudományi 
karnak e. i. dékánja. in: e.évK. 1916/17. 33.

35 megnyitó beszéd. a debreczeni m. kir. tudományegyetem 1915–16. tanévének megnyitó ünnepén 
elmondotta Dr. Bernolák nándor egyetemi ny. r. tanár, e. i. rektor. in: e.évK. 1915/16. 17.
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ezek közül első helyen kell megemlíteni az 1915. szeptember 16-tól működő 
mensa academicát (egyetemi Diákasztal), amelynek köszönhetően „szeptember 
elejétől június végéig állandóan nagyszámú ifjú jutott a háborús viszonyok közt 
ingyenesen, vagy felette mérsékelt áron ebédhez és vacsorához”.36 

az olcsó élelmezés biztosításához a beszerzési költségek csökkentésére volt szük-
ség, amit egy önálló gazdaság berendezésével igyekeztek megoldani.37 ennek fel-
állítása és felszerelése érdekében Bernolák nándor és rugonfalvi kiss istván 1916. 
október 12-én 30 000 koronát kért a minisztériumtól, amelynek visszafizetésére 
anyagi felelősséget vállalt. a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium kérésének 
megfelelően az érintettek láng nándor rektor és ruttka ferenc tanácsjegyző előtt 
nyilatkozatot tettek, hogy a menza anyagi alapját jelentő gárdos jános alapítványból 
utalt összeget kamatokkal együtt időben megfizetik.38 láng az 1916/17. tanév végén 
a menza érdekeire tekintettel a visszafizetési kötelezettség 1917. december 31-ig tör-
ténő kitolását kérte, s végül a kölcsönt rugonfalvi kiss istván 1917. november 3-án 
60 korona kamattal együtt az adóhivatalba befizette.39 Bernolák nem először vállalt 
saját személyében is felelősséget a menzáért. 1916. június 8-án 2400 korona kölcsönt 
vett fel a Debreceni első Takarékpénztártól a diákasztal javára, mely összegért és 
járulékaiért személyes kötelezettség terhelte.40

noha az 1915/16. tanévben még a diáksegélyezés szervezeti kereteinek a felállí-
tása legfeljebb a tervek szintjén létezett, de a leginkább rászoruló hallgatók már 
ekkor közvetlen segítségre szorultak, amit az egyetemi vezetés is felismert. ennek 
érdekében Bernolák a három dékán, sass Béla, kiss géza és láng nándor közre-
működésével 2016 koronát gyűjtött az ifjúság ideiglenes jellegű segélyezésére, mivel 
„a háborúval előállott rendkívül nehéz gazdasági viszonyok közt elengedhetetlennek 
mutatkozott, hogy egyes szegény sorsú és arra érdemes ifjak az egyetem részéről 

36 Bernolák nándor rektori beszámoló jelentése 1915/16. in: e.évK. 1915/16. 38.
37 maga Bernolák javasolta rektori éve végén, hogy „[…] a jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok és 

rendkívül magas piaczi árak miatt czélszerű volna a mensa academica céljaira önálló gazdálko-
dást folytatni.” E.T. Jegyzőkönyvek 1915/16. tanév, Viii. rendes ülés, (1916. június 19.) 148. szám. 
mnl HBml Viii. 1/a. 1. k.

38 „nyilatkozat. alulírottak – előmozdítani óhajtván tudományegyetemünk ifjúságának érdekeit, – 
önként egyetemleges kötelezettséget vállaltunk […] ennélfogva kijelentjük, hogy a fentebb emlí-
tett 30 000, azaz Harmincezer korona visszafizetése tekintetében minden vagyonunkkal egyetem-
legesen felelősek vagyunk és hogy ezt az összeget a folyó tanév végéig, azaz 1917. augusztus hó 
31–ig […] visszafizetjük.” – Bernolák nándor és rugonfalvi kiss istván nyilatkozata. mnl 
HBml Viii. 1/b. 3. d. 147/1916–17.

39 láng nándor levele vallás– és közoktatásügyi miniszternek. mnl HBml Viii. 1/b. 4. d. 
121/1916–17. – kölönte géza egyetemi quaestor értesítése a teljesítésről. mnl HBml Viii. 1/b. 
5. d 349/1917–18.

40 Bernolák nándor nyilatkozata. mnl HBml Viii. 1/b. 3. d. 953/115–16.
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pénzbeli támogatásban is részesüljenek”.41 a rektori segélyek szétosztását többek 
között a Debreceni kereskedelmi és iparbank (500 k), a magyar Bank rt. (1000 k) 
és Weisz manfréd gyáros (500 k) adományai tették lehetővé. az összegyűlt összeg-
ből 1045 koronát fordított a rektor az egyéni segélyezésre, míg a fennmaradó összeg-
ből a mensa academica és az egyetemi kör is részesedett.42 

Bernolák rektorságára tehető még az egyetemi Hallgatókat segítő egyesület meg-
alakításának terve, amely 4 szakosztállyal szolgálta volna a hallgatóság ügyét úgy  
a lakásszükséglet, az étkeztetés, a gyógykezelés, mint a más irányú segélyezés tekin-
tetében.43 ennek az egyesületnek az alapszabályait azonban a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a következő tanévben, 1916 decemberében érkezett leiratában nem 
hagyta jóvá, így más szervezeti formát kellett keresni a megoldásra. a minisztérium 
mindössze a diákasztal és egy betegsegélyező egyesület működéséhez járult hozzá.44 
szintén az 1915/16. tanévben, 1915. szeptember 21-én vetette fel Tankó Béla filozó-
fiaprofesszor a Diákház tervét, amely az egyetemi hallgatók közösségi életének hely-
színe lett volna.45

rugonfalvi kiss istván 1916 decemberében részletes indítványt nyújtott be arra 
vonatkozólag, hogy a hallgatók az egyetemen élvezett jótéteményeket később fizes-
sék vissza, s ez képezze az alapját a további segélyezésnek.46 az egyetemi Tanács 

41 függelék a rektori jelentéshez 1915/16. Viii. 6. ösztöndíjak, jutalmak. in: e.évK. 1915/16. 151.
42 Bernolák nándor rektori pénztári naplója. mnl HBml Viii. 1/b. 4. d. 512–1916–17., valamint: 

függelék a rektori jelentéshez 1915/16. Viii. 6. ösztöndíjak, jutalmak. in: e.évK. 1915/16. 152.
43 – Bernolák nándor rektori beszámoló jelentése 1915/16. in: e.évK. 1915/16. 39.; valamint: 

függelék a rektori jelentéshez 1915/16. Viii. 2. az egyetemi diákasztal (mensa academica). in: 
e.évK. 1915/16. 126.

44 ld. jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter 155465/1916. iV. számú leirata. E.T. Jegy
zőkönyvek 1916/17. tanév, iV. rendes ülés, (1916. december 4.) 32. szám, 334. etsz. mnl HBml 
Viii. 1/a. 1.k.

45 Tankó Béla levele Bernolák nándor rektorhoz. mnl HBml Viii. 1/b. 2.d. 428/1915–16.
46 rugonfalvi javaslatában kifejtette: „Demokratikus korunk szakított a hagyománnyal; az új fényes 

palotákban a nyomor lett úrrá, iskoláink köztársasága rendekre bomlott, s azokból a szegény, 
törekvő, tehetséges ifjak a küzdelmekben megtörten, éhségtől elcsigázottan, romlott gyomorral, 
betegen kerülnek ki. […] eljutottunk már oda, hogy a momentán fölmerülő szükségletek mellett 
állam és társadalom együttes segítő keze is csak emberöltők során pótolhatja a munkálatokat és 
eredményezhet gyökeres változásokat. […] Több emberrel folytatott beszélgetésből tudom, hogy  
a hála, a vett jótétemények visszatérítésének készsége általános, de általános a szégyenérzet is, 
anyagi viszonyaiknak megfelelő kisebb összeggel alapítványt tenni. másként állna a dolog, ha az 
általában élő hálaérzetet a vett jótétemények visszatérítési kötelezettségévé lehetne tenni. ennél 
pedig semmi sem egyszerűbb. Csak ki kell mondani azt az elvet, hogy az egyetemünkön kiosz-
tásra kerülő jótéteményeket, ösztöndíjakat, sőt tandíjmentességet is oly kölcsönnek tekintjük, 
mely a jövő generatio javára visszatérítendő, mihelyt az adós oly anyagi viszonyok közé kerül, 
hogy kötelezettségének nagyobb megerőltetés nélkül, részletekben, eleget tehet.” mnl HBml 
Viii. 1/b. 3. d. 340/1916–17.
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támogatta az egyetemeken és főiskolákon vett jótétemények önkéntes visszapótlásá-
nak gondolatát, s 1917 elején a minisztériumtól elvi állásfoglalást kért.47 a válaszra 
a politikai változások következtében egészen 1920 májusáig kellett várni. ekkor már 
Haller istván volt a vallás- és közoktatásügyi miniszter s elviekben nem kifogá-
solta, hogy az egyetemen élvezett jótéteményeket, ösztöndíjakat és tandíjmentessé-
geket megtérítendő kölcsönnek tekintsék, s abból újabb ösztöndíjalapot létesítse-
nek .48 Végül azonban ez a terv lekerült a napirendről, s a diáksegélyezés hosszabb 
távú biztosítására más megoldás született.

a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete49 értelmében 1918. június 5. és 
augusztus 25. között katonai pótszemesztert tartottak Debrecenben is, amelyre 14 
teológus, 14 bölcsészhallgató és 244 joghallgató iratkozott be.50 élelmezésükről  
a mensa academica gondoskodott, mivel megszakítás nélkül üzemben maradt és 
biztosította a hallgatók ellátását egész nyáron keresztül. ez azért is számított nagy 
teljesítménynek, mivel ekkor már súlyos ellátási gondok jelentkeztek.51 láng nándor, 
mint a menzát felügyelő bizottság elnöke a pótszemeszter miatt rendkívüli segélyt kért 
a minisztériumtól, s bár 4000 korona utalására sor került, 3580 korona fedezetlen 
kiadás mutatkozott, amelynek fedezése érdekében újabb felterjesztéssel éltek, hogy 
„az a szégyenletes eset be ne következzék, hogy a legnehezebb viszonyok között az 
élelmezési segélyezést be kelljen szüntetni”.52

47 E.T. Jegyzőkönyvek 1916/17. tanév, X. rendes ülés, (1917. február 28.) 121. szám, 340. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.

48 Vkm 26039/920. Xi. számú leirata. E.T. Jegyzőkönyvek 1919/20. tanév, XXV. rendes ülés, (1920. 
május 28.) 164. szám, 1123. etsz. mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.

49 a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1918. évi 16.385. számú rendelete, a hadbavonult 
főiskolai hallgatók részére vizsgálatok letehetésének, illetőleg egy félév hallgatásának lehetővé 
tételéről. (1918. január 24.). in: Magyarországi Rendeletek Tára. ötvenkettedik évfolyam. 1918. 
kiadja a magyar királyi Belügyminisztérium. Budapest, 1918. 497–501.

50 rektori beszámoló jelentés a Debreczeni Tudományegyetem 1917–18. tanévi állapotáról és műkö-
déséről. az 1918–19. tanév megnyitásakor 1918. szeptember hó 30-án elmondotta erdős józsef, 
mint az egyetem kormányáról lelépő 1917–18. tanévi rektor. in: A Debreceni Magyar Királyi 
Tudományegyetem Évkönyve az 1917–18. tanévről. [továbbiakban: e.évK. 1917/18.] Debrecen, 
1918. 40.

51 láng nándor jelentése szerint: „az élelmiszerek beszerzése tekintetében a liszttel és főleg zsír-
ral, nem különben a krumplival való ellátás Debrecenben oly nehéz, hogy az elnökségnek mind-
untalan hol írásban, hol személyesen kell közbe lépnie és sokszor az ide–oda való utasítás után 
magához a közélelmezésügyi miniszter úrhoz [Windischgraetz lajos herceg, az országos köz-
élelmezési Hivatal vezetésével megbízott tárca nélküli miniszter] kell fordulni, aki nemrég is  
a zsírral való ellátást lehetővé tette, amikor már az üzem folytatását veszedelem fenyegette.” – je -
lentés a debreczeni egyetemi Diákasztal – mensa academica – 1917–18. tanévi működéséről és 
állapotáról. in: e.évK. 1917/18. 57.

52 E.T. Jegyzőkönyvek 1917/18. tanév, X. rendes ülés, (1918. július 24.) 1460. etsz. mnl HBml Viii. 
1/a. 1. k.
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az 1918 nyári katonai pótszemeszter alatt és azt követően is fogadta az egyetemi 
Diákasztal a „kolozsvári magyar tudományegyetem bezárása után erdélyből nagy 
számban vizsgázni és szigorlatozni Debrecenbe érkezett kolozsvári hallgatókat”.  
a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a pótszemeszter alatt ingyenes vagy 
féldíjas kedvezményeket nem tudott biztosítani, viszont láng nándor jelentése sze-
rint az ebédet és a vacsorát magában foglaló étkezésért szedett 8 koronás díj „önma-
gában is kedvezmény” volt.53

Tovább nehezítette a körülményeket, hogy 1918 őszén nagy számban jelentek meg 
az egyetemen a háborúból sebesülten vagy rokkantan érkező katonaviselt hallga-
tók. ellátásuk érdekében a Hadsegélyező Hivatal 10 000 koronát utalt a menza felü-
gyelőbizottsági elnökének, hogy számukra kedvezményes étkeztetést biztosítson.54 
a mensa academica működése azonban 1918 végére olyan kritikussá vált, hogy  
a fel  ügyelő bizottság decemberben felhívást tett közzé, amelyben a helyi pénzintéze-
tek támogatását kellett kérnie. a felhívás azonban csak nagyon szerény eredményt 
hozott: „sajnálattal kell jelentenünk, hogy mensánk teljesen saját erejére van utalva, 
a nagy közönség pártoló figyelmét még nem sikerült magunkra vonni. December 
végén avval a kéréssel fordultunk a helybeli pénzintézetekhez és részvénytársasá-
gokhoz, hogy mensánk humánus célját hazánk jövő értelmisége érdekében ado-
mánnyal segítsék; erre azonban nem is válaszoltak, csak falk ármin és Tsa debre-
ceni kefegyára küldött 100 k-t, a Hortobágyi malom igazgatósága pedig 50 k-t.”55

az 1919/20-es tanév a román megszállás miatt is rendkívüli volt, hiszen egyrészt 
megszakadt minden kapcsolat Budapesttel, másrészt az egyetem helyiségeit, többek 
között az ekkor már (1917. augusztus 1-től) a Bethlen utca 40. szám alatt működő 
mensa academicát is megkísérelte birtokba venni a román hadsereg: „a románok 
több ízben akarták mensánkat lefoglalni és annak fölszereléseit elszállítani, mind-
annyiszor azonban sikerült ezt megmenteni. a minisztériummal való összeköttetés 
hiányát megéreztük főleg abban, hogy az év elején rendesen folyósított »gárdos-
alapítványi« kamatokat, mensánk fő jövedelmét nem kaptuk meg. […] működésün-
ket csak ugy tudtuk fenntartani, hogy a »Hajdu vármegye pénzügyeit előkészítő 
bizottság« 16 000 korona rendkívül segély utalt ki.”56 a hallgatók támogatása a korai 

53 A debreceni m. kir. Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 1918/19. tanévről [kéziratos 
évkönyv] 130. lap

54 E.T. Jegyzőkönyvek 1918/19. tanév, Vi. rendes ülés, (1918. december 30.) 18. szám, 409. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 2. k.

55 A debreceni m. kir. Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 1918/19. tanévről [kéziratos 
évkönyv] 134. 

56 A debreceni m. kir. Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 1919/20. tanévről [kéziratos 
évkönyv] 101. 
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időkben leginkább az étkeztetésen keresztül történt, s bár a mensa academica 
mindvégig fontos szerepet töltött be, a hatékony segélyezéshez más, célzott támoga-
tásokat nyújtó intézményekre is szükség volt.

A hallgatók életkörülményei a világháború után
a háború után a veszteségekkel való szembesülés és az ország darabokra hullása 
miatt érzett fájdalom sújtotta a magyar társadalmat. a polgári demokratikus kísérlet 
és a Tanácsköztársaság bukása után a meggyengült országra Trianon árnyéka borult. 

az egyetem tanárai elkötelezettek voltak abban a tekintetben, hogy a diáksegélye-
zés fejlesztésével elősegítik a leginkább rászoruló hallgatók tanulmányainak köny-
nyebbé tételét. már az 1916/17. tanév rektora, a debreceni diákjóléti intézményrend-
szer kifejlesztésében elévülhetetlen érdemeket szerző láng nándor ígéretet tett  
a há  borúból visszatérő hallgatókról történő szociális gondoskodásra: „azokat a fia-
inkat, kik […] a harctéren végnélkülvaló fáradalmakat, nélkülözéseket, veszedelme-
ket állottak ki, szembe néztek száz halállal és onnan megviselt idegekkel, részben 
rokkant testtel, részben – mint már tapasztalnom kellett – fáradt lélekkel tértek visz-
sza közénk, szeretettel kell fogadnunk. […] cselekvő szeretettel, mely támogatást 
nyújt azoknak, kik reá szorulnak, gondoskodik róla, hogy a lövészárok idegölő élete 
ne folytatódjék idehaza a diáknyomor keserűségeiben, gondoskodik róla, hogy tanul-
mányaik folytatását hathatós segélyezéssel biztosítsa”, – mert „[…] minden a diák-
ságnak juttatott adomány egy-egy kő a jövő, szebb magyarország fölépítéséhez.”57 

a háborút követően, amikor a katonai konfliktus ideje elmúlt, az egyetemi taná-
rokra nem kisebb feladat várt, mint lelket önteni a háborúból visszatért, több évfo-
lyamnyi hallgatóba és arra ösztönözni őket, hogy energiájukat a tanulmányaikra 
összpontosítsák. Tankó Béla, a bölcsészkar dékánja az 1920/21. tanév megnyitó 
ünnepélyén erre tett kísérletet: „ez az első esztendőnk, amikor ifjainkat nem a harc-
tér iszonyatosságai közül várja vissza az édesanya otthon és az alma mater itten; 
ez az első esztendő, mikor az életfakasztó tudomány kútfejéhez nem a halál árnyé-
kának völgyén keresztül visz ifjúságunk útja. […] életük legszebb korszakában, az 
ifjúság májusában, harcterekről férfivá éretten is ifjabb testvérei közé ifjúnak vissza-
térő fiainkat, méltó társaiknak magukat elszánt leányainkat így hívom meg a leg-
szebb munkára, amit csak sejtő szívük elképzelhet […] keresni az igazságot, az 
egyetlen felszabadító hatalmat: ez a tudomány missziója.”58

57 Tanévzáró beszéd a Debreczeni m. kir. Tudományegyetem évzáró közgyűlésén, 1917. május 31-én 
mondotta láng nándor bölcsészdoktor, a tudományegyetem e. i. rector magnificusa. in: e.évK. 
1916/17. 68. és 71.

58 Tanévnyitó beszéd. Tartotta: Dr. Tankó Béla, a bölcsészet– nyelv– és történettudományi kar 
dékánja. in: A Debreceni m. kir. Tisza István–Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja az 



46

Tankó nem titkolta a hallgatóság előtt, hogy nehéz körülmények várják, azon-
ban azt is egyértelművé tette, hogy számíthat az egyetem és a város támoga tására: 
„őszinte örömmel jelenthetem, hogy akinek kezébe a magyar szellemi élet gondja 
felelősséggel le van téve, kész és képes minden segítséget megadni, ami rendelke-
zésre áll és hisszük, hogy e nemes város szívén se kopogtatunk hiába. Teljes gond-
talanságot fájdalom, nem merünk ígérni […]. […] gondtalan életet hát nem ígérhe-
tünk – nem baj, magyar fiúk, lányok: tetszett a gondviselésnek a szegénységet azzal 
felmagasztosítni, hogy belőle választja a szellem munkásait. nem baj, ha to  vább kell 
beleiskolázódnunk a nélkülözésbe; […] tudja meg mindenki, hogy a belső szabadság 
legmagasabb iskolája: függetlenné szabadulni az anyagi kívánságtól.”59

a hallgatók életét nehezítő gondok az 1920/21-es tanévet is végigkísérték, s az 
egyetem vezetése már novemberben intézkedésekre kényszerült, hogy a református 
kollégium internátusában lakó diákok ne maradjanak fűtött helyiség nélkül. a kollé-
gium a szobákat 1920. november 18-ig nem fűttette, s csak abban az esetben vállalta 
a fűtést, ha a hallgatók ennek fejében havonta 300 koronát fizetnek az internátusi 
díjon felül. Pokoly józsef, az 1920/21. tanév rektora arra való tekintettel, hogy „az 
ifjúság a helyiségek fűtetlensége miatt már-már oszladozott”, és felismerve, hogy  
a „szegénysorsú ifjak a fűtési költséget hordozni nem képesek” kérte a kollégiumot, 
hogy a fűtést az ő személyes felelősségére kezdje meg. miután Budapesten találko-
zott Haller istván vallás- és közoktatásügyi miniszterrel, sikerrel kért támogatást az 
érintett 60 diák ilyen irányú segélyezésére.60  

ezt követően az internátusi díjakat fizetni nem képes hallgatók segítségére kellett 
siessen az egyetemi Tanács. amellett, hogy a minisztériumtól a szegényebb sorsú 
egyetemi hallgatók hathatósabb segélyezését kérte, intézkedett, hogy azok a refor-
mátus kollégium internátusában elhelyezett hallgatók, akik „ellátási költségeiket 
önerejükön hordozni nem képesek, az egyetem részéről megfelelő támogatásban 
részesüljenek”.61 

1920 decemberében 12 menekült egyetemi hallgató kérte a tanácsot, hogy mivel  
a téli szünetben hazautazni nem tud, a kollégiumi internátusban lévő szobáik fűtésé-
hez tüzelőanyagot biztosítson. a tanács az egyetem készletéből adott tüzelőt a fűtés 
fenntartásához, és kérte a városi tanácsot, hogy 3 öl tűzifát a menekült hallgatók 

1920–21. tanévről. [továbbiakban: éVk. és alm. 1920/21.] Debrecen, 1932. 19–21.
59 Uo. 26.
60 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, Vi. rendes ülés, (1920. november 26.) 530. etsz. mnl HBml 

Viii. 1/a. 3. k.
61 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, Vi. rendes ülés, (1920. november 26.) 532. etsz. mnl HBml 

Viii. 1/a. 3. k.
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részére ingyenesen vagy kedvezményes áron szolgáltasson.62 Végül a város az or -
szágos menekültügyi Hivatal helyi szervén keresztül juttatott el a hallgatókhoz 2 öl 
tűzifát ingyenesen, további 3 öl tűzifát pedig 2100 korona fejében.63

Pokoly józsef történészprofesszornak (egyetemes történelem), az 1920/21. tanév 
rektorának a tanévzáró beszéde megerősíti, hogy az egyetem oktatói – szembesülve 
hallgatóik szociális helyzetével – amellett, hogy hivatalukból fakadóan igyekeztek 
elősegíteni a szervezett segélyezési rendszer kiépülését, közvetlenül is felléptek a 
diákok érdekében: „az egyetemnek a tanítókon túl másik fontos alkotó részére,  
a tanuló ifjúságra térvén át: mindenek előtt azt kell kiemelnem, hogy ennek gondo-
zása az egyetem körén belül sokkal több figyelmet érdemel, mint amennyiben ez év 
folyamán részesült. […] nem érhet vád abban a tekintetben, hogy nem gondoltam 
volna az ifjúság tanuló éveit a mai súlyos időkben olyannyira megnehezítő viszo-
nyokra. egyetemi Tanácsunk is a legteljesebb mértékben együtt szorgoskodott ve -
lem. azonban mégis tény, hogy a hivatalos gondoskodás sikerét megelőzte egy 
másik, melyben az egyéni jóindulat könnyebben tudott némi – és pedig nem jelenték-
telen – eredményekhez jutni, mint a hivatalos útvesztőbe kárhoztatott eljárás. és 
ebből le kell vonnunk azt a következtetést, […] hogy […] nagyon áldásos a merev 
hivatalos út mellett a kellő formában történő közvetlen közbenjárás.”64

a hallgatókért felelősséget érző tanárok – akik, mint látni fogjuk, maguk is áldo-
zatai voltak az egész társadalmat sújtó gazdasági nehézségeknek – szívükön viselték 
diákjaik sorsát. közvetlen és személyes kapcsolatban voltak az egyetemi ifjúsággal, 
ismerték problémáikat, hátterüket, szükségleteiket és ezt a tapasztalatot a diáksegé-
lyezés szervezeti kereteinek a kialakításánál is igyekeztek hasznosítani.65 Pokoly 
1921-es helyzetjelentése alapján is megállapítható, hogy az anyagi problémák mellett 
a háború elevenen élő traumája, a forradalmi időszak zavarai és Trianon lelki hatása 
is megviselte az egyetemi hallgatóságot és komolyan akadályozta tanulmányaiban: 
„a mi egyetemünk ifjúsága lelkes, komoly, nemes becsvágytól sarkallt és a nemzeti 
ügyért élni-halni kész ifjúság. […] De mégis két nagy bajban szenved, melyek egyike 
[…] az anyagiak körébe tartozik, a másik pedig a lelki életét emészti. a megélhetés 

62 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, iX. rendes ülés, (1920. december 20.) 64. szám. 667. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 3. k.

63 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, Xi. rendes ülés, (1921. január 28.) 85. szám. 882. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 3. k.

64 rektori tanévzáró beszéd. Tartotta: Dr. Pokoly józsef rector magnificus. in: éVk. és alm. 
1920/21. 103.

65 „De ha a szegény tanuló ifjak terheinek könnyítésére eszközökkel bíró hatóságok és szervekkel való 
közvetlen érintkezésnek meg van a jó hatása, méginkább annak, ha ez az ifjúsággal szemben is érvé-
nyesül. Így lehet a kellő időben s a maga valóságában megismerni a jövő nemzedék egészséges kifejlő-
désének szükségleteit, úgy az akadályok, mint az elősegítő mozzanatok tekintetében.” Uo. 104.
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nehézsége sok tehetséges ifjú tanulói pályáját töri derékban ketté. […] a másik és 
pedig súlyosabb természetű baj az, hogy főleg a háborús időknek minden terén 
tapasztalható rombolása, nehezen lekűzdhető méregként támadta meg az ifjúság-
nak, […] akarati energiáját. […] nyilván meg van a kellő erő, meg a készség is, de 
mindezeket egy sajátságos kór, egy lelki tetanus nyűgözi le. ez a lelki merevkór 
mindenesetre a háborús viszonyok szülötte. Testi és idegrendszerbeli infectio ered-
ménye, amihez hozzájárult a világnézetek terén támadt bábeli zűrzavar is.”66

a megoldást az egyetemi hallgatóság ügye iránt elkötelezett, s a diáksegélyezési 
rendszer kiépítésében tevékeny szerepet vállaló rektor éppen az egyetemi tanárok és 
hallgatóik személyes kapcsolatában, a hallgatók problémái iránti érzékenységben 
és a közvetlen érintkezésből fakadó szeretetteljes viszonyulásban találta meg: „az 
egyetem tanítói lehetnek a legjobb orvosok; míg a betegnek megnyert bizalma  
a félsikert jelenti. az egyetem tanítóinak és tanulóinak közvetlen bensőségteljes 
érintkezése: szeretet által indított közeledés és mentori gond a tanítás emberei részé-
ről és a mindig biztosra vehető bizalom az ifjúságnál; ezek áldásos gyümölcsöt fog-
nak teremni […].”67

a debreceni diákjóléti intézményrendszer későbbi fejlődése és az egyetemi taná-
rok abban játszott szerepe a bizonyíték arra, hogy mindent igyekeztek elkövetni  
e nemes cél érdekében.

3. az egyetemi tanárok helyzete

A Debreceni m. kir. Tudományegyetem tanárai a háborúban
az egyetemi tanárok helyzetére is közvetlenül hatott a világháború. az egyetem 
működésének megkezdésekor több oktató is tényleges katonai szolgálatot teljesített, 
akiknek a mentesítése különösen sürgető volt az intézmény számára. 

az egyetemi Tanács már a második rendes ülésén, 1914 novemberében tárgyalta 
a népfölkelői szolgálatot teljesítő tanárok ügyét. a testület felhatalmazta a rektort, 
hogy kérje meg jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy járjon 
közben báró Hazai samu honvédelmi miniszternél a népfölkelői szolgálatot teljesítő 
egyetemi tanárok és tisztviselők mentesítése érdekében.68 kiss ferenc rektor 1914. 
október 18-án kelt levelében kérte a miniszter segítségét, hogy az eddig még ki nem 

66 rektori tanévzáró beszéd. Tartotta: Dr. Pokoly józsef rector magnificus. in: éVk. és alm. 
1920/21. 104.

67 Uo. 104.
68 E.T. Jegyzőkönyvek 1914/15. tanév, ii. rendes ülés, (1914. november 2.) 10. szám, 125. etsz mnl 

HBml Viii. 1/a. 1. k.



49

képzett, tehát a népfölkelők i. osztályának B. alosztályába tartozó, 36. életévüket 
még be nem töltött egyetemi tanárok és tisztviselők felmentése ügyében járjon köz-
be.69 ez a tanítás és az adminisztráció zavartalansága miatt volt sürgető, azonban  
a népfölkelők mellett az 1914 őszén a különböző harctereken szolgáló hét egyetemi 
tanár közül nem mindenkit sikerült felmenteni a szolgálat alól: „[…] hét tanártársunk 
[…] sürgős mentesítése tárgyában azonnal előterjesztéssel éltem, melynek eredmé-
nyeként: dr. Tóth lajos, dr. mártonffy marcel és dr. Darkó jenő szabadságoltattak, 
valamint a tanévben besorozott Bernolák nándor dr., kovács gábor dr. ny. r., milleker 
rezső dr. ny. rkvi tanár és ruttka ferenc dr. egyetemi tanácsjegyző B) osztályú nép-
fölkelőket is a tényleges szolgálat alól a honvédelmi miniszter úr felmentette, de 
márffy ede dr., iványi Béla dr., rugonfalvi kiss istván dr. és Huss richárd dr. kar-
társainkat egész tanéven át nélkülözni voltunk kénytelenek.”70 

az egyetemi tanerőkben mutatkozó hiányt fájdalmas veszteség is fokozta, amikor 
1915. január 7-én jászi Viktor jogászprofesszor, a közjog nyilvános rendes tanára 
váratlanul elhunyt.71 a következő, 1915/16. tanév során hónapokon át tartó harctéri 
szolgálatot követően Haendel Vilmos (politikai tanszék), iványi Béla (jogtörténet), 
rugonfalvi kiss istván (magyar történelem) és Huss richárd (német nyelv és iroda-
lom) is visszatérhettek a harcmezőkről és elfoglalhatták tanszéküket.72 a főhadna-
gyi rangban szolgáló rugonfalvi kiss istván azonban csak a második félévben tért 
vissza, miután 1916 februárjában a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium erről az 
egyetemet értesítette.73

a tanév elején tehát több tanár is még harctéri szolgálatot teljesített, így helyet-
tesítésükről továbbra is gondoskodni kellett, s volt, hogy a helyettesítők is a háború-
ból tértek haza.74 Tankó Béla későbbi filozófiaprofesszor, aki Huss richárd egyik 

69 kiss ferenc átirata a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. Debrecen, 1914. október 18. mnl 
HmBl Viii. 1/b. 1. d., 146/1914–15.

70 a hiányzó oktatók pótlását helyettesítésekkel igyekeztek megoldani. Vö. kiss ferenc rektori 
beszámoló jelentése 1914/15. in: e.évK . 1914/15. 13., 17. és 19. – Bernolák nándor, kovács gábor 
és milleker rezső 1915. január 13-i felmentését ld. E.T. Jegyzőkönyvek 1914/15. tanév, iV. rendes 
ülés, (1915. február 10.) 400. etsz. mnl HBml Viii. 1/a. 1. k.

71 E.T. Jegyzőkönyvek 1914/15. tanév, V. rendes ülés, (1915. április 16.) 33. szám. mnl HBml Viii. 
1/a. 1. k.

72 Bernolák nándor rektori beszámoló jelentése 1915/16. in: e.évK. 1915/16. 27.
73 jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter 1916. február 21–én kelt 1427/1916. számú 

leirata. E.T. Jegyzőkönyvek 1915/16. tanév, V. rendes ülés, (1916. február 26.) 116. szám. mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.

74 az egyik legfontosabb egyetemi hivatalt, a Quaesturát vezető kölönte géza népfölkelői szolgálat 
alóli felmentésére is csak 1916 januárjában került sor. ld. jankovich Béla vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 1916. január 20–án kelt 9211/1916. számú leirata. E.T. Jegyzőkönyvek 1915/16. 
tanév, V. rendes ülés, (1916. február 26.) 573. etsz. mnl HBml Viii. 1/a. 1. k.
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előadását helyettesítette, maga is csak 1915. június 17-én kapott felmentést a tényle-
ges népfölkelői szolgálat alól.75 láng nándor (klasszika filológia), illyefalvi Vitéz 
géza (statisztika és gyakorlati közgazdaságtan) és Pap károly (magyar irodalom) 
népfölkelők felmentése még később, 1915 végén érkezett meg az egyetemre.76

Haendel Vilmos, aki 1914 decemberéig Debrecenben pótszázadparancsnok volt, 
majd a szerb és az olasz fronton szolgált, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartá-
sáért legfelsőbb dicsérő elismerést kapott. Huss richárd pedig, aki a háború kitöré-
sétől 1916. április 13-ig hadi önkéntesként szolgált, iii. osztályú hadidíszítményes 
katonai érdemkeresztet, valamint i. és ii. osztályú ezüst vitézségi érmet érdemelt 
ki.77 márffy ede azonban még az 1915/16. tanévben is végig harctéri szolgálatot 
teljesített.78 az ő visszatérése az 1916/17. tanév ii. félévében került sor, azonban Huss 
richárddal együtt az előadások végével, 1917 nyarán visszatértek a frontra. Haendel 
Vilmos pedig egész tanévben helyi szolgálatot teljesített, mint tartalékos főhadnagy.79

az utolsóként megalakuló orvostudományi karra kinevezett tanárok, orsós fe -
renc, Verzár frigyes és Vészi gyula katonai szolgálata tartott a legtovább, mivel az 
1918/19-es tanév kezdetén még a harctéren voltak. mentesítésüket 1918. október 
19-én kérvényezte kenézy gyula.80 Vészi gyula azonban 1918. november 1-én, egy 
nappal felesége halála után elhunyt, szintén influenzajárványban.81

a hátországra háruló feladatokban való részvételt a hallgatók mellett maguk az 
egyetemi tanárok is kötelességüknek érezték. kun Béla jogászprofesszor 1915. június 
elején terjesztett indítványt az egyetemi Tanács elé, amelyben kérte a testületet, 
hogy forduljon a vallás- és közoktatásügyi tárcához a nyári szünet alatt végezhető 
önkéntes szolgálat ügyében: „a nyári szünet a pihenés, a szellemi felfrissülés ideje 
volna a számunkra. most azonban, mikor mindenki szünet nélkül küzd a hazáért,  
a legkevesebb amit a haza tőlünk elvárhat, hogy mi sem akarunk pihenni […] Tiszte-
lettel indítványozom méltóztassék felkérni a vallás- és közoktatási miniszter urat, 

75 E.T. Jegyzőkönyvek 1915/16. tanév, i. rendes ülés, (1915. szeptember 30.) 9. szám, 746. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.

76 E.T. Jegyzőkönyvek 1915/16. tanév, iii. rendes ülés, (1915. december 3.) 61. szám, 308. etsz . mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.

77 függelék a rektori jelentéshez 1915/16. ii. az egyetem tanerői. 4. kitüntetések. in: e.évK. 
1915/16. 49.

78 függelék a rektori jelentéshez 1915/16. ii. az egyetem tanerői. 2. a tanárok harctéri szolgálata. in: 
e.évK. 1915/16. 48.

79 rektori beszámoló beszéd a Debreczeni m. kir. Tudományegyetem 1916–17. tanévi állapotáról és 
működéséről. a tudományegyetemnek 1917–18. tanévnyitó közgyűlésén mondotta Dr. láng 
nándor egyetemi ny. r. tanár, lelépő rector magnificus. in: e.évK. 1916/17. 96.

80 kenézy gyula határozati javaslata. 1918. október 19. mnl HBml Viii. 1/b. 6. d. 206/1918–19.
81 ld. MuDráK józsef: Debreceni egyetemtörténeti lexikon. [kézirat]
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kegyeskedjék gondoskodni arról, hogy mi, itthon maradott egyetemi tanárok is,  
a képességeinkhez megfelelő munkakörben s lehetőleg állomáshelyeinken a hazának 
a nyári szünet alatt vagy a háború netáni korábbi végéig szívünk szerint szolgálatot 
tehessünk.”82

a rokkant és beteg katonák ápolásáért ferenczy gyula teológus professzor és kun 
Béla jogászprofesszor a hadidíszítményes ii. osztályú Vörös kereszt díszjelvényt 
érdemelte ki, emellett ferenczy gyula a Tiszántúli református egyházkerület által 
létrehozott katona-otthon igazgatója is volt. sass Béla, a református hittudományi 
kar 1915/16. tanévi dékánjának a felesége, sass Béláné szül. Csáky mariska pedig az 
elárvult gyermekek és a szegények támogatása mellett a beteg és sebesült katonák 
ápolásából is kivette a részét.83 

Az egyetemi tanárok jövedelmi viszonyai
az egyetemi alkalmazottak megélhetési gondjainak első jele ruttka ferenc egyetemi 
tanácsjegyző beadványa volt, amit az egyetemi Tanács 1915 februárjában pártoló-
lag terjesztett fel a minisztériumhoz. ebben a tanácsjegyző állásának Vii. fizetési 
osztályba sorolását vagy annak megfelelő személyi pótlék engedélyezését kérte.84 az 
egyetemi Tanács a tanácsjegyzőt később is támogatta, amikor 1917 tavaszán a mi -
nisztérium útján 600 korona rendkívüli segélyt utalt ki a számára.85 

1915 októberében érkezett az egyetemre a minisztériumi körrendelet az állami 
alkalmazottak részére engedélyezhető drágasági segélyek ügyében, amelynek értel-
mében több alkalmazott indokolt segélyezése érdekében a rektor előterjesztést tett.86 
a javaslatba hozott egyetemi díjnokok és napibéres szolgák a drágasági segély iránti 
kérelmük indoklásakor szociális hátterüket is megvilágították. áttekintve az igény-
lőket, a magyar társadalom állapotát is tükröző szomorú sorsok bontakoznak ki az 
ebből az alkalomból felvett jegyzőkönyv lapjairól.

82 E.T. Jegyzőkönyvek 1914/15. tanév, Vii. rendes ülés, (1915. június 7.) 720. etsz. mnl HBml Viii. 
1/a. 1. k.

83 függelék a rektori jelentéshez 1915/16. ii. az egyetem tanerői. 4. kitüntetések. in: e.évK. 
1915/16., 50. 

84 E.T. Jegyzőkönyvek 1914/15. tanév, iV. rendes ülés, (1915. február 10.) 30. szám, 390. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.

85 E.T. Jegyzőkönyvek 1916/17. tanév, XiV. rendes ülés, (1917. május 29.) 138. szám, 902. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 1. k.

86 jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter 1915. október 3-án kelt 9181/1915. számú kör-
rendelete „valamennyi alárendelt hivatalnak, hatóságnak és intézetnek, az állami (közalapítványi) 
alkalmazottak részére egyszersmindenkorra szóló drágasági segélyek engedélyezése tárgyában” . 
mnl HBml Viii. 1/b. 2. d. 156/1914–15; valamint: E.T. Jegyzőkönyvek 1915/16. tanév, ii. rendes 
ülés, (1915. október 30.) 28. szám, f. pont. mnl HBml Viii. 1/a. 1. k.
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katona margit napidíjas például nyugdíjas édesapjával héttagú családot tartott el, 
s húga taníttatási költségeit is maga fedezte. Téli ruhára kérte a segélyt. édes karola 
napidíjas a családban előfordult súlyos betegségek miatt anyagilag meggyengült csa-
ládja téli ruhával és élelemmel való ellátása és fogainak gyógykezeltetése miatt 
igényelt támogatást. Bihary gábor napidíjas jövedelemmel nem rendelkező felesége 
és öt ellátatlan gyermeke eltartásához kért segítséget. a tavaszi árvíz két kisebb lakó-
házát pusztította el, aminek következtében teljes nyomorba jutott. Diószegi imre 
szolga pedig feleségén kívül három teljesen ellátatlan, 70 éven felüli idős embert 
kellett eltartson, édesapját, valamint hitvese szüleit. a drágasági segélyt a téli beszer-
zésekre kérte .87 

az egyetem igyekezett szorult helyzetben lévő alkalmazottain segíteni, amikor 
arra lehetőség adódott. 1916. június 16-án a minisztériumtól kifejezetten az alkal-
mazottak jutalmazására és segélyezésére kapott 1200 koronából is részesítette őket. 
katona margit ebből az alkalomból 60, édes karola 50, Bihary gábor 70, Diószegi 
imre 50 koronát kapott. nagyobb összegben csak Cs. Varga antal könyvtárőr (120 k), 
kölönte géza quaestor (180 k) és ruttka ferenc tanácsjegyző (250 k) részesült szol-
gálatai elismeréséül.88

az egyetemi tanárok jövedelmi viszonyai az átlagosnál jobbak voltak, azonban  
a háborúval járó ellátási gondok, majd később az infláció hatása őket is érzékenyen 
érintette. 1916 nyarán a pénzügyminisztérium rendeletének megfelelően az első-
rendű fogyasztási cikkek nagyobb mennyiségben történő beszerzése céljából beszer-
zési előleg kiutalására került sor.89 a mellékelt kimutatásokból kiderül, hogy a deb-
receni egyetemi tanárok éves fizetése 6400 és 10 000 korona között mozgott. 
Bernolák nándor rektor például 7200 koronás fizetése mellett 25%-ot kitevő háborús 
segélyt (1800 k) és az annak 50%-ában megállapított beszerzési előleget (900 k) 
élvezett .90

a pozsonyi jog- és államtudományi kar álláspontja szerint az egyetemi tanári fize-
tések a háború következtében jelentős értékcsökkenést szenvedtek, amin érdemben  
a háborús segély sem segített: „a megélhetés nehézségeit különösen fokozták a há -

87 jegyzőkönyv, amely felvétetett a vallás és közoktatásügyi miniszter urnak az állami alkalmazot-
tak részére egyszer s mindenkorra engedélyezhető drágasági segélyekre vonatkozó rendeletének 
az egyetemi díjnokok és napibéres szolgák előtti kihirdetése alkalmából. mnl HBml Viii. 1/b. 
2.d. 156/1914–15. 

88 a minisztériumtól kapott összeg részletes felosztását ld. mnl HBml Viii. 1/b. 1051/1915–16.
89 a m. kir. pénzügyminiszter 1916. évi 14.500 P. m. számú körrendelete, az állami alkalmazottak újabb 

beszerzési előlegeknek engedélyezéséről. (1916. július 24.) in: Magyarországi Rendeletek Tára . 
ötvenedik évfolyam. 1916. kiadja a magyar királyi Belügyminisztérium. Budapest, 1916. 1332–1338.

90 a Vkm 9694/1916 számú körrendelet alapján engedélyezett beszerzési előleg megállapításával 
kapcsolatban készült kimutatást ld. mnl HBml Viii. 1/b. 3.d. 1161/1915–16.
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boru folytán előállott közismert viszonyok, ugy, hogy az a 25, illetve 30%-os fizetési 
pótlék, melyet az egyetemi tanárok, mint állami tisztviselők ma háborus segély 
címén huznak, egyáltalában nem áll arányban a közszükségleti cikkek árának tény-
leges növekedésével. az uralkodó drágaság, sajnos sokkal ismertebb, hogysem arra 
ezen a helyen még külön is rámutatnunk kellene, de bizonyára inkább mérsékeltnek, 
mint tulzottnak nevezhető azon állításunk, hogy az életfenntartáshoz szükséges 
kiadások 1914. óta átlagban legalább 300%-al emelkedtek, mellyel szemben a 25, 
illetve 30%-os segély csaknem teljesen illusóriusnak tekinthető.”91

a józsef műegyetem is részletes memorandumot dolgozott ki a tanári fizetések 
rendezésére. ebben a múltba visszatekintve a tandíjjutalékok megszüntetését tekin-
tette az értékcsökkenés legsúlyosabb okának, s az első világháborút megelőző idő-
szak jogalkotását, a tandíjosztalékot fokozatosan kivezető jogszabályokat hibáztatta: 
„azok irányzata ugyanis következetesen az volt, hogy a tanári állást eredeti jellegé-
ből kivetkőztessék és egyszerű tisztviselői állássá alakítsák át. e célt szolgálta a lec-
kepénzeknek az egyetemi és műegyetemi tanároktól való fokozatos elvonása, amely 
mindannyiszor egy-egy lépéssel továbbment, ahányszor az egyetemi és műegyetemi 
tanárok alapfizetésének némi javítását vitte a kormány keresztül.”92

a pozsonyi jogi kar javaslata is a véglegesen 1911-ben eltörölt93 tandíjjutalék 
rendszerének visszaállításában fedezte fel az egyetemi tanári fizetések rendezésé-
nek a megoldását: „Honnan vegye a tanár azt az összeget, ami szükséges a tudomá-
nyos munkálkodásnak folytatására, ha fizetése még a békeviszonyokat tekintve is 
csupán a létminimumot üti meg? […] marad tehát lehetségesnek az a kívánalom, 
hogy állíttassék vissza megfelelő módosításokkal s az állam pénzügyi viszonyaira 
való tekintetek figyelembevételével az a rendszer, amely a tandíjakból biztosítja az 
egyetemi tanárnak azt a részt, ami a tanári fizetéshez csatolva, megadja a tudós pálya 
lelkiismeretes ellátásához szükséges anyagi alapot.”94

91 a pozsonyi m. kir. erzsébet– tudományegyetem jog- és államtudományi karának 1917. évi május 
hó 23-án tartott Viii. rendkívüli üléséből. Pozsony, 1917. június 4. mnl HBml Viii. 1/b. 4. d. sz. 
n./1916–17.

92 a józsef műegyetem memoranduma. kelt Budapesten, a m. kir. józsef–műegyetem tanácsának 
1918. május hó 31-én tartott rendkívüli üléséből. mnl HBml Viii. 1/b. 6. d. 1478/1917–18., 4.

93 az 1911. évi XiV. törvénycikk 10. §-a szerint: „a tudomány- és műegyetemekhez, valamint  
a budapesti állatorvosi főiskolához a jelenleg érvényben álló tandijszabályzat és rendelkezések 
hatálybalépte után kinevezett nyilvános rendes és rendkivüli tanároknak tandijjutalékra vagy 
leczkepénzre igényök nincsen.” 1911. évi XiV. törvénycikk az 1911. évi állami költségvetésről. 
Magyar Törvénytár 1911. évi törvénycikkek. Budapest, 1912. 461.

94 a pozsonyi m. kir. erzsébet-tudományegyetem jog- és államtudományi karának 1917. évi május hó 
23-án tartott Viii. rendkívüli üléséből. Pozsony, 1917. június 4. mnl HBml Viii. 1/b. 4.d. sz. 
n./1916–17.
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a debreceni egyetemi Tanács is egyetértett az egyetemi tanárok fizetésrende-
zésére irányuló javaslatokkal és maga is indítványozta az egyetemi tanárok külön 
státuszba foglalását, a leckepénzrendszer visszaállítását, a rendes tanárok V., a rend-
kívüli tanárok Vi. fizetési osztályba sorolását és a korpótlék rendszerének újragon-
dolását.95

a Tanácsköztársaság bukása után, a friedrich-kormány idején, 1919 októberére 
olyan helyzetbe került az ország, hogy a debreceni egyetemi Tanács kimondta az 
„állampénztár fizetőképtelensége” esetén, a „méltányosság álláspontjára helyez-
kedve” a Quaestori Hivatal kezelése alatt álló tandíjakat és a gondnoki Hivatal ke -
zelése alatt álló általány összegek felhasználható részét az egyetemi alkalmazottak 
és tanárok fizetésére fordítja.96 

1920. június 15-én Haller istván vallás- és közoktatásügyi miniszter Budapestre 
hívta az egyetemek képviselőit a tanárok fizetésrendezését tárgyaló értekezletre, 
amelyen a Debreceni m. kir. Tudományegyetemről Tóth lajos prorektor vett részt.  
a megbeszélésen abban állapodtak meg a jelenlévők, hogy a tandíjakat a budapesti 
75 koronás tandíj négyszeresében, 300 koronában állapítják meg, míg a vizsgadíjakat 
és a szigorlati díjakat megkétszerezik. a befolyt tandíj összegének felosztásával kap-
csolatban az a döntés született, hogy ezután az alapösszeg az államkincstárat, míg  
a felemelt összeg és a többlet az egyetemi tanárokat illeti.97

az egyetemi Tanács az egyetemi tandíjak felemelése tárgyában bizottságot kül-
dött ki, amely javaslatában kifejtette: „a bizottság […] a leczkepénz rendszer helyett, 
az általány összegben fizetendő tandíj mellett foglal állást. a tandíj félévenként 
300 koronában lenne megállapítandó, melyből ¾ rész illetné a tanárokat (225 k).  
e többlet az összes egyetemekről egy alapba volna gyűjtendő és az összes egyetemi 
ny. r. tanárok között, egyenlő arányban szétosztandó.”98 

95 a Debreceni m. kir. Tudományegyetem 1917. december 22–i memoranduma szerint: „az egye-
temi tanári állás régi fényének sajnálatos megtörése és anyagi függetlenségének teljes összeom-
lása súlyos veszedelemmel fenyegeti az ifjú korát élő magyar tudományosságot […] mert a már  
a tanári pályán működő szakférfiak anyagi gondokkal megterhelve a tudomány előbbreviteléhez 
megkívánt lelkinyugalommal és anyagi eszközökkel nem rendelkeznek. […] már ma is vannak 
egyetemi tanárok, akik a rendelkezésükre álló idő nem kis részét vagyoni hasznot hajtó s a tanári 
álláshoz nem éppen méltó foglalkozással töltik, hogy családjuk jövőjéről gondoskodjanak.” mnl 
HBml Viii. 1/b. 6. d. 150/1917–18. 1–2.

96 E.T. Jegyzőkönyvek 1919/20. tanév, ii. rendes ülés, (1919. október 30.) 4. szám, 168. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 3. k.

97 E.T. Jegyzőkönyvek 1919/20. tanév, XXVii. rendes ülés, (1920. július 12.) 1250. etsz. mnl HBml 
Viii. 1/a. 3. k.

98 E.T. Jegyzőkönyvek 1919/20. tanév, XXVii. rendes ülés, (1920. július 12.) 201. szám. mnl HBml 
Viii. 1/a. 3. k.
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a tanács nem tárgyalta meg a javaslatot, hanem azonnal felterjesztette a minisz-
terhez. a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1921 tavaszán küldött leiratot, 
amelyben lefektette, hogy a befolyt tandíj 25%-a az államkincstárat, 75%-a a tanáro-
kat illeti, tandíjjutalék csak a rendszeresített tanszékek után jár, valamint hogy lekto-
rok tandíjjutalékban nem részesíthetők.99 

a tandíjfelosztás szabályainak pontosítására is hamarosan sor került. a miniszté-
rium a bruttó tandíjbevételből a visszafizetések és a magántanárokat illető 10% levo-
nását követően fennmaradó összeg ¾ részének a szétosztását engedélyezte a tanárok 
között, mint tandíjjutalék előleget, s az ¼ részt illetően lefektette, hogy az az állam-
pénztárba haladéktalanul beszállítandó.100 ezt követően, 1921. május 23-án készí-
tett első alkalommal pénzszámadást a debreceni Quaestori Hivatal, amelyben az 
1920/21. tanév i. félévére befolyt leckepénzek felosztását visszamenőlegesen, a mi -
nisztériumi rendelkezés értelmében hajtotta végre.101 

a tandíjjutalék rendszerének visszaállítását az 1921. évi XXiii. törvénycikk is 
rögzítette,102 azonban az elosztási rendszerből adódóan a hallgatóság létszáma és  
a beszedett tandíj összege miatt jelentős eltérések keletkeztek a fővárosi és a vidéki 
egyetemi tanárok részesedései között. ennek a különbségnek a megszüntetése ér -
dekében a debreceni egyetem Tanács is csatlakozott a kolozsvári és pozsonyi 
tudományegyetemek tanárainak ahhoz a mozgalmához, amely arra irányult, hogy  
a vi  déki és a fővárosi egyetemi tanárok tandíjosztalékát illetően „egyöntetűség érvé-
nyesüljön”, s azok „intézményesen azonos színvonalon tartassanak”. 103 

a minisztérium a kérésnek oly módon tett eleget, hogy a befolyt tandíj arányá-
ban megállapított tandíjjutalékot kiegészítette. a Tisza istván- Tudományegyetem 
estében ez azt jelentette, hogy az 1921/22. tanév i. félévében a rendes és rendkívüli 
tanárok tandíjjutalékának 8000 koronára, a helyettesítő tanárok és egyéb előadók 

99 a szám nélkül érkezett leirat kapcsán az egyetemi Tanács 1921. április 1-én tartott értekezletet, 
ahol a minisztériumi döntést ismertették. E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, értekezlet a tandíj-
jutalékról. (1921. április 1.) mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.

100 Vkm 50067/1921. iV/a. számú leirat. E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, XiV. rendes ülés, (1921. 
április 2.) 124. szám, 1289. etsz. mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.

101 Pénzszámadás a debreczeni m. kir. tudományegyetemen befolyt leckepénzekről az 1920/21. tanév 
i-ső felében. felelős számadó: kölönte géza egyetemi quaestor. mnl HBml Viii. 2. 6. d. 
327/1920–21. Q. sz.

102 a törvény 12. §-a hatályon kívül helyezte az 1911. évi XiV. törvény 10. §-át és kimondta, hogy az 
egyetemi nyilvános rendes és rendkívüli tanárok „a vallás- és közoktatásügyi, illetőleg a föld-
mívelésügyi miniszter által a pénzügyminiszterrel egyetértőleg megállapítandó módozatok mel-
lett tandíjban részesülnek.” 1921. évi XXiii. törvénycikk az 1920/21. évi állami költségvetésről. 
Magyar Törvénytár 1921. évi törvénycikkek. Budapest, 1922. 140.

103 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, XVii. rendkívüli ülés, (1921. május 31.) 226. szám. mnl 
HBml Viii. 1/a. 3. k.
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tandíjjutalékának 4000 koronára történő kiegészítése érdekében 294 100 koronát 
folyósított.104 a ii. félév vonatkozásában pedig maga az egyetemi Tanács jelentette  
a minisztérium felé, hogy a tandíjjutalékok 10 000 koronára történő kiegészítéséhez 
a Quaesturában e célra elkülönített maradványösszeg felhasználásával mindössze 
208 574 korona 24 fillérre lesz szükség.105 

az egyetemi tanárok jövedelmi helyzetének megoldásához azonban majd az 1924. 
és 1925. évi, valamint az 1927-es újabb illetményrendezésre volt szükség.106 a köztiszt-
viselők illetményeinek aranyparitásban történő fizetésével összefüggésben az egye-
temi tanári működés különleges helyzetének elismerésére 1924. április 7-én, az egyete-
mek képviselőinek bevonásával tartott értekezletet követően került sor.107 az 1924. 
június 24-én hozott minisztériumi rendelet az állami és vármegyei tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak illetményeinek szabályozásakor lefektette, hogy a közszolgálati 
alkalmazottakat (egyetemi tanárokat is) megillető illetményeket „már az 1924. évi jú -
lius hó 1-jétől kezdődő hatállyal, a lehetőség határai között felemeli, azokat ugyanattól 
az időponttól kezdve az aranykorona értékének alapulvétele mellett állapítja meg”.108

az egyetemi tanárok fizetésrendezése azért is volt sürgető, mivel annak ellenére, 
hogy a társadalom jobb jövedelemmel rendelkező rétegét alkották, a jelentős pénz-
romlás és az ellátási gondok következtében esetükben is megdöbbentő hiány mutat-
kozott még az alapszükségletek terén is. kun Béla 1920 júliusi előterjesztésében pél-
dául az egyetemi tanárok, tisztviselők és alkalmazottak évi liszt- és zsírszük ségletének 
a biztosítása, valamint az egész télre elegendő tüzelőanyag megvásárlása céljából 
fizetési előleget kért, s javasolta, hogy a Quaestura a befolyt tandíjbevételeket a 
minisztérium válaszáig ne szállítsa be az adóhivatalhoz, hogy szükség esetén vala-
mekkora összeg rendelkezésre álljon. az egyetemi Tanács kun Béla javaslatát elfo-
gadta és a miniszterhez sürgős felterjesztést tett.109  

104 Vkm 14117/922. iV. számú leirata. E.T. Jegyzőkönyvek 1921/22. tanév, Vii. rendes ülés, (1922. 
február 28.) 1395. etsz. mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.

105 E.T. Jegyzőkönyvek 1921/22. tanév, Viii. rendes ülés, (1922. március 29.) 85. szám, 1561. etsz. 
mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.

106 ld. LaDányi, 2000. 156. és 158.
107 az audiencián a Debreceni Tisza istván-Tudományegyetemet hét egyetemi tanárból álló küldött-

ség (Haendel Vilmos, Huzella Tivadar, mitrovics gyula, Bozóky ferenc, szabó Dezső, alföldy 
andrás és Hankiss jános) képviselte. e.T. jegyzőkönyvek 1923/24. tanév, X. rendkívüli ülés, 
(1924. április 5.) 35. szám. mnl HBml Viii. 1/a. 4. k.

108 a m. kir. minisztérium 1924. évi 5000 m.e. számú rendelete, az állami és vármegyei tisztviselők és 
egyéb alkalmazottak, valamint a honvédség, csendőrség, vámőrség, folyamőrség és államrendőrség 
tagjai illetményeinek újabb szabályozásáról. (1924. június 28.) in: Magyarországi Rendeletek Tára. 
ötvennyolcadik folyam. 1924. kiadja a magyar kir. Belügyminisztérium. Budapest, 1924. 118–156.

109 E.T. Jegyzőkönyvek 1919/20. tanév, XXVii. rendes ülés, (1920. július 12.) 198. szám, 1418. etsz. 
mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.
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Az egyetemi tanárok lakáshelyzete és szociális szükségletei
az egyetemi tanárok lakáshelyzete is megoldatlan volt. a tanári lakások számára ki 
volt jelölve ugyan a terület, azonban a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1920 
szeptemberében arról értesítette az egyetemi Tanácsot, hogy „az ország súlyos anya-
 gi helyzetére tekintettel az egyetemi tanári és tisztviselői lakások építése iránt ez idő 
szerint nem intézkedhetik”.110 a lakhatás támogatására 35 %-os lakbérpótlék folyó-
sítására került sor az egyetemi tanárok és tisztviselők számára.111

az egyetemi tanárok az 1918. június 5. és augusztus 25. közötti pótszemeszter ide-
 jére tiszteletdíjban részesültek, azonban Pápay józsef nyelvészprofesszor, az 1917/18. 
tanév bölcsészkari dékánja még 1918 márciusában a kar által elfogadott minisztéri-
umi felterjesztésben megfelelő honorárium megállapítását és az egyes tanárok közötti 
egyenlőtlenségek mérséklését kérte. a felterjesztés az egyetemi tanárok megélhetési 
viszonyainak újabb oldalára világított rá: „nagyméltóságod rendeletében karunk 
hálás köszönettel vette tudomásul, hogy a nyár folyamán teljesítendő külön munkát 
méltányos tiszteletdíjjal kívánja jutalmazni, ezt a mostani rendkívüli időkben, a mi -
kor napról-napra fokozódó drágaság miatt fizetésünkből családunknak a legszeré-
nyebb ellátást is alig tudjuk biztosítani, méginkább méltányosnak tartjuk. a legtöbben 
kénytelenek vagyunk családunkat falura vinni, mert különösen a gyermekeink-
nek, akik most sokszor a legszükségesebb táplálékokban is hiányt szenvednek, erre 
a nyári üdülésre föltétlenül szükségük van. a nyári cursus pedig lehetetlenné teszi 
azt, hogy a nyarat családunkkal együtt tölthessük; itt tartózkodásunk pedig kétszeres 
háztartási költséget jelent.”112 

az egyetemi Tanács határozata értelmében a következő, 1918/19-as tanév végén is 
– a nyári szünetben, 1919. június 11. és augusztus 30. között – sor került a hadba-
vonult hallgatók számára pótszemeszter tartására.113

arra is volt példa, hogy tekintélyes egyetemi professzorok a legalapvetőbb ruhá-
zati cikkek tekintetében is hiányt szenvedtek. az egyetemi tanárok és alkalmazot-
tak első ízben 1918. február végén részesültek ruhasegélyben a népruházati Bizott-
ság által közalkalmazottak részére nyújtandó ruhamennyiségből. az egyetem által 

110 Vkm 65256/920. iV/a. számú leirata. E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, i. rendes ülés, (1920. 
szeptember 25.) 1. szám. 25. etsz. mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.

111 Vkm 63759/1920. iV/a. számú leirata. E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, i. rendes ülés, (1920. 
szeptember 25.) 1. szám. 1487. etsz. mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.

112 a debreceni m. kir. tudományegyetem bölcsészet–, nyelv– és történettudományi karának 1918. 
március hó 22–én tartott Viii. rendes üléséből. mnl HBml Viii. 1/b. 5.d. 965/1917–18.

113 E.T. Jegyzőkönyvek 1918/19. tanév, Xii. rendes ülés, (1919. június 2.) 37. szám, 961. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 2. k.
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javaslatba hozott személyek száma a közalkalmazottak egynegyedénél nagyobb nem 
lehetett.114 

megdöbbentő példája az ellátási nehézségeknek, s a tanárok élethelyzetét is tük-
rözi Bernolák nándor esete, aki az 1917/18. tanév jog- és államtudományi kari dékán-
jaként került rendkívül kellemetlen helyzetbe. nem rendelkezett ugyanis megfelelő 
lábbelivel, ami tudományos, oktatói és egyetemi vezetői munkájában is akadá-
lyozta. elkeseredésében 1918. május 27-én és május 28-án két levelet is írt, az elsőt 
szterényi józsef kereskedelemügyi miniszternek, a másodikat erdős józsef rektor-
nak. első levelében szorult élethelyzetéről így írt: „nagyméltóságú miniszter Úr! 
az a körülmény, hogy cipő hiányában immár kénytelen vagyok hivatalos kötelessé-
geim teljesítését felfüggeszteni és hogy ő Cs. és apostoli királyi felségének egyete-
münk avatóünnepére legkegyesebben kilátásba helyezett személyes jelenléte alkal-
mából dékáni funkcióimat legfeljebb durva faszandálban teljesíthetem, – felbátorít 
annak a rendkívüli kérelemnek előterjesztésére, méltóztassék távirati uton kegyel-
mesen megengedni, hogy valamely cipőkereskedőtől hatósági utalvány bevárása nél-
kül egy pár cipőt vásárolhassak.

Tiszteletteljes kérelmem megokolására előadom a következőket: 
Hónapok óta a legnagyobb utánajárás mellett sem kapok cipőt. január hó közepén 

egyetemünk a cipőközponthoz, majd a tisztviselők központi beszerzési osztályá-
hoz fordult, amelyek azonban kérésünket máig sem teljesítették. a cipészek, köztük 
a tisztviselők jóléti szövetkezetének alkalmazottja is bőrhiány címén, majd pedig 
javíthatatlanság okán megtagadta még rendelkezésre álló cipőim kijavítását. mint-
egy két hónappal ezelőtt az erre vonatkozó kormányrendelet115 folytán talpbőrök ki -
utalását kértük; a szükséges összeget ki is fizettük; a bőrt mindezideig nem kap-
tuk meg.

méltóságod bölcs rendeletének116 életbelépése után végre megfelelő mennyiségű 
cipő rendelkezésre áll városunkban is. jelentkeztem tehát a városi közellátási hivatal-
nál a szükséges cipő-utalvány kiállítása végett. ismételt sürgetésemre csak annyi 

114 Veszprémy zoltán főispán, a szétosztó Bizottság elnökének 1918. február 23–i átirata. mnl 
HBml Viii. 1/b. 5. d. 815/1917–18.

115 a m. kir. minisztérium 1918. évi 1120 m.e. számú rendelete a ruházati ügyek intézéséről (1918. 
március 14.) in: Magyarországi Rendeletek Tára. ötvenkettedik folyam. 1918. kiadja a magyar 
királyi Belügyminisztérium. Budapest, 1918. 63–64.

116 a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1918. évi 21546. számú rendelete a ruházati ügyek intézése 
tárgyában kiadott 1120/1918. m.e. sz. rendelet végrehatásáról (1918. március 14.), valamint: a ke -
reskedelemügyi m. kir. miniszter 1918. évi 24699. számú rendelete a bőr– és textilügyekre vonat-
kozó beadványokról. (1918. március 30.) in: Magyarországi Rendeletek Tára. ötvenkettedik fo -
lyam. 1918. kiadja a magyar királyi Belügyminisztérium. Budapest, 1918. 433–435. és 435–438.
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választ kaptam, hogy az utalványok kiállításáról annak idején a hírlapok utján tájé-
koztatást fogunk kapni. 

ily körülmények közt a Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltósá-
gának ezen felterjesztésem másolatának csatolásával bejelentettem, hogy kénytelen 
vagyok hivatalos működésemet felfüggeszteni, mert mezítláb az egyetemre nem 
járhatok.

kérem ennélfogva nagyméltóságodat, hogy a tisztelettel kért intézkedést lehető-
leg mielőbb megtenni méltóztassék. 

fogadja kérem nagyméltóságod mély tiszteletem nyilvánítását. 
Debrecen, 1918. május hó 27. Dr. Bernolák nándor s. k. egyetemi tanár, a debre-

ceni m. kir. tud. egyetem jog- és államtudományi karának e. i. dékánja.”117

a királylátogatásra tett utalás, mint a sürgős megoldás kérésének egyik indoka 
merült fel, ugyanis egyre közelebb volt az egyetem megnyitása, amire a sub auspiciis 
regis doktoravatással egybekötve 1918. október 23-án, az elkészült orvoskari felvé-
teli épületben került sor.118 Bernolák mindent elkövetett, hogy meglévő cipőit meg-
javíttassa, illetve hogy új lábbelihez jusson, azonban a háborús helyzet ezt lehetet-
lenné tette. az életkörülményeket egyébként az is jellemzi, hogy dékánként megfelelő 
tartalék cipővel nem rendelkezett. elkeseredése egy nappal később a rektornak írt 
leveléből is kitűnik:

„méltóságos egyetemi rector Úr! a tisztelettel idecsatolt felterjesztésben előa-
dott okból lakásomat egyelőre el nem hagyhatom. ennélfogva azokat a hivatali köte-
lességeimet, amelyek csak az egyetem helyiségeiben láthatók el ezalatt az idő alatt 
személyesen teljesíteni képes nem vagyok. nem vehetek tehát részt a holnap tartandó 
doktoravatáson sem. e körülményt az egyetem szervezeti szabályzatának 22. § - 
alapján méltóságodnak tisztelettel bejelentem. mély tisztelettel Dr. Bernolák nán-
dor e.i. dékán. Debreczen, 1918. május 28.”119

Bernolák esetében a cipő rendkívüli kiutalásáról nem maradt fent dokumentum, 
azonban bizonyos, hogy 1918. szeptember 18-án a közalkalmazottak Beszerzési 
Csoportja körlevélben értesített mindenkit, hogy a szükséges cipő utalványozása cél-
jából Debrecen sz. kir. város népruházati Hivatalával szerződést kötött.120 felhívta 

117 Bernolák nándor 1918. május 27–én kelt levele – mnl HBml Viii. 1/b. 5.d. 1179/1917–18.
118 az egyetem életében meghatározó eseményre az eredeti tervek szerint egyébként 1917 júniusában 

került volna sor, azonban május 23–án táviratilag elhalasztották. – rektori beszámoló beszéd  
a Debreczeni m. kir. Tudományegyetem 1916–17. tanévi állapotáról és működéséről. a tudomány-
egyetemnek 1917–18. tanévnyitó közgyűlésén mondotta Dr. láng nándor egyetemi ny. r. tanár, 
lelépő rector magnificus. – e.évK. 1916/17., 105–106.

119 Bernolák nándor 1918. május 28–án kelt levele – mnl HBml Viii. 1/b. 5.d 1179/1917–18.
120 a körlevél szerint a hivatal a kész cipőköz való és a talpaláshoz, javításhoz szükséges bőrmennyi-

séget a beszerzési csoportnak utalta át és a csoport tagjai a lábbeliket a népruházati Hivataltól 
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azonban a figyelmet, hogy „egyelőre a nagy anyag hiány miatt, csak korlátolt kész-
letek vannak, minélfogva javaslatba egyelőre a közalkalmazottaknak igen csekély 
száma hozható”.121

az egyetemi tanárok helyzete Debrecenben a háború után sem lett könnyebb. 
nem voltak a tudományos munkához szükséges, jól felszerelt szertárak és megfelelő 
könyvtári állomány sem állt rendelkezésre. a tanárok megélhetési gondokkal küsz-
ködtek, amelyek megoldását Pokoly józsef, az 1920/21. tanév rektora működési 
pótlék bevezetésével látta orvosolhatónak. Tanévzáró beszédében a kialakult helyze-
tet így jellemezte: „Tapasztalataim második sora az egyetem tanító személyzetére 
vonatkozik és annak a sajnálatos ténynek a kiemelésében foglalható össze, hogy  
a legjobb akarat, a legbuzgóbb igyekezet mellett sem élhet teljes odaadással hivatá-
sának. a háború, amint megrontotta, megfertőztette a nemzet testét, éppúgy rakott 
ólomszárnyakat a magasba törekvő emberi lélekre s rakott szinte lebírhatatlan terhe-
ket a tudós tanítói munkásság vállaira is. […] aki tudja, hogy az egyetlen tényező, 
ami az embernek a többi élőlények felett valódi értéket ad: a műveltség, a kultúra […] 
az kellőképpen tudja értékelni azt is, hogy minő veszteséget jelent egy nemzetre 
nézve ezen munkáshad erőinek a mindennapi gondok által való súlyos lekötése, – 
esetleg másfelé terelése; de különösen a tudós munka szükséges segédeszközeitől 
való megfosztatása.”122

az egyetemi tanárok romló jövedelmi helyzete, az ellátási nehézségek össztársa-
dalmi hatása és az elégtelen munkakörülmények, a helyhiány, a felszerelés hiánya,  
a nem megfelelő könyvtári állomány, az egyetemi segédszemélyzet tragikus szo -
ciális állapota, mind-mind olyan tényező volt, amely jelentős mértékben rontotta  
a komoly tudományos munka lehetőségeit. ehhez társult még az egyetemi hallgató-
ság életkörülményeiből fakadó súlyos probléma, amely folyamatos beavatkozást igé-
nyelt, s amelynek kezelése meghaladta a tanári kar teherbíró képességét, így a debre-
ceni diákság érdekében külső segítségre volt szükség.

nyert utalvány ellenében a csoport cipész műhelyében készíttették el. a cipőket a hivataltól kapott 
cipőjegy birtokában lehetett átvenni. – a közalkalmazottak beszerzési csoportja Debrecen. kör-
levél. – mnl HBml Viii. 1/b. 6.d. 100/1918–19.

121 a közalkalmazottak beszerzési csoportja Debrecen. körlevél. – mnl HBml Viii. 1/b. 6.d. 
100/1918–19.

122 rektori tanévzáró beszéd. Tartotta: Dr. Pokoly józsef rector magnificus. éVk. és alm. 1920/21. 
102.
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4. a szociális krízis kezelésének kezdetei:  
gyűjtési akció Debrecenben

Ha tekintetbe vesszük a menekültek nyomorúságát, a háborúból sebesülten, rokkan-
tan, fizikai és lelki sérülésektől meggyötörten hazatérő fiatalság általános állapotát 
és a szegényebb társadalmi csoportok gyermekeinek anyagi lehetőségeit a hiány-
gazdaság és az infláció éveiben, akkor egy általános, az egész magyar felsőoktatást 
érintő válság képe bontakozik elénk. 

Valóban szociális krízis nemcsak Debrecenben volt, hanem jelen volt a főváros-
ban is, ahol a menekült egyetemek hallgatósága is összetorlódott. a Budapestre össz-
pontosuló hallgatók életkörülményei azonban jobban szem előtt voltak, s a kormány-
zat figyelme is előbb fordult feléjük. az egyetemi tanári kar felelőssége Debrecenben 
fokozottan nagy volt abban a tekintetben, hogy a leginkább rászoruló diákok segé-
lyezését megszervezze, s részükre támogatást szerezzen. 

a debreceni egyetemi vezetés 1920 szeptemberében úgy érezte, hogy a hallgató-
ság szociális problémáinak megoldását illetően magára maradt. Debrecen a kolozs-
vári és pozsonyi egyetem Budapestre menekülését követően az ország egyetlen fő -
városon kívül működő egyeteme volt, s a túlzsúfoltságból fakadóan a Budapesten 
összpontosuló problémák kezelése annyira lekötötte a kormányzat figyelmét, hogy 
Debrecen kívül került a közvetlen cselekvések látókörén. éppen ezért az 1920/21. 
tanév elején a városba látogató Haller istván vallás- és közoktatásügyi minisztert 
Pokoly józsef rektor megkérte, hogy az egyetemi ifjúság szociális helyzetének meg-
oldására szánt keretből Debrecent is részesítse. később Vass józsef vallás- és közok-
tatásügyi minisztert is megkereste, s végül mintegy 160 000 korona élelmezési segély 
kiutalására került sor.123 ebből a támogatásból 65 000 koronát a mensa academica 
kapott az ott étkező diákok kedvezményeinek biztosítására és az élelmezés minősé-
gének javítására, míg a fennmaradó összegből a református kollégium konviktu-
sában étkező hallgatók fizetési hátralékának a kiegyenlítése történt meg.124

Pokoly józsef az egyetemi Tanács ülésén számolt be arról, hogy amikor a minisz-
tériumban járt a „debreceni egyetem diákjóléti intézményeivel szemben bizonyos 
lanyha érdeklődés nyilatkozott”. a hallgatók szociális ügyeiről szóló tárgyalások 
során „a debreceni egyetem érdekeiről sem feledkeztek meg”, s a diákjóléti intéz-
mények céljára „2 200 000 /2 millió 2 százezer/ korona irányoztatott elő, melyből  

123 rektori beszámoló jelentés a debreceni m. kir. Tisza istván-Tudományegyetem 1920/21. tanévi 
állapotáról és működéséről. in: éVk. és alm. 1920/21. 118. és 121.

124 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, XiX. rendes ülés, (1921. június 28.) 282. szám, 1901. etsz. 
mnl HBml Viii. 1/a. 3. k.
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1½ millió internátusi célokra, 700.000 korona pedig segélyezésre van szánva”.125 az 
egész tanévet áttekintő rektori jelentés szerint sikerült elérni, hogy a kormányszer-
vek Debrecenről is tudomást vegyenek: „és addig kopogtattunk, addig zörgettünk, 
míg végre »megnyittatott«. nem oly mértékben ugyan, hogy a kormánytámogatás 
mellett nélkülözhetnénk a társadalom szíves segítségét, de legalább tudomást vettek 
az illetékesek a mi egyetemünkről is, mely a múlt évben tulajdonképen az egyetlen 
vidéki egyetem volt, (a többiek valamennyien a fővárosban lévén elhelyezve).”126

Pokoly józsef a nyújtott támogatások mértékével magyarázta a többi egyetem-
hez képest alacsonyabb debreceni hallgatói létszámot,127 s egyértelműen utalt rá, 
hogy a tanári karnak a legsúlyosabb szociális krízissel Debrecenben kellett megbir-
kóznia: „De jelentékeny ok a létszám alacsony voltára nézve az, hogy a mi ifjúsá-
gunk eddigelé jóformán minden anyagi támogatás nélkül maradt, míg a fővárosban 
működő egyetemek hallgatói különböző címeken sokszor nagyon is jelentékeny 
segélyt élveztek és így a segélyek is vonzó erőt gyakoroltak az ifjúságra magának  
a fővárosnak ilyennemű sajátsága mellett.”128

az egyetemi hallgatóság ügye azonban sürgős lépéseket igényelt, a szociális 
körülmények égetővé váltak, s így a kormányzati támogatás megnyerése mellett 
további intézkedésekre volt szükség. az egyetem tanárai végső elkeseredésükben 
az ezer sebből vérző, Trianon sokkoló hatása alatt álló, anyagilag is megrendült helyi 
társadalomhoz fordultak és a debreceniek segítségét kérték a hallgatók ügyének 
kezeléséhez: „Hogy ifjúságunkat a kenyérgondok alól lehetőleg mentesítsük és mó -
dot nyújtsunk neki arra, hogy nemes elhívatására előkészülhessen, igyekeztünk szá-
mára anyagi támogatást szerezni. […] a tapasztalat azt mutatván, hogy az eddiginél 
szélesebb körű és mélyrehatóbb segélyakciót kell az ifjúság érdekében szervezni, 
egyfelől a közoktatásügyi kormányzatnál zörgettünk hathatósabban, másfelől a tár-

125 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, Xi. rendes ülés, (1921. január 28.) 81. szám, 866. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 3. k.

126 rektori beszámoló jelentés a debreceni m. kir. Tisza istván-Tudományegyetem 1920/21. tanévi 
állapotáról és működéséről. in: éVk. és alm. 1920/21. 118.

127 a Debreceni m. kir. Tudományegyetemnek az 1920/21. tanévben 441 hallgatója volt, miközben az 
erzsébet Tudományegyetem 646, a ferenc józsef Tudományegyetem 1291, a józsef műegyetem 
3851, a Budapesti m. kir. Tudományegyetem pedig 5800 hallgatóval rendelkezett. A m. kir. Kor
mány 1919-1922. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai 
évkönyv. C. statisztikai évkönyv. iV. közműveltség, közoktatásügy és egyházi élet. 13. a főisko-
lák az 1918/919.–1921/922. iskolai években. Budapest, athenaeum, 1926. 193.

128 rektori beszámoló jelentés a debreceni m. kir. Tisza istván-Tudományegyetem 1920/21. tanévi 
állapotáról és működéséről. in: éVk. és alm. 1920/21. 121.
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sadalom szélesebb köreinek érdeklődését kívántuk felhívni a nemzet jövője szem-
pontjából oly fontos diákjóléti ügyre.”129

a város megmozdult, felismerte a kérés fontosságát és sokan pénzadománnyal, 
mások élelmiszer felajánlásával igyekeztek a rászoruló hallgatók segítségére. Debre-
cen lakói a háború szörnyűségeit követően, Trianon árnyékában ekkor tették min-
denki számára egyértelművé, hogy szükségük van az egyetemre, az intézményt és 
annak hallgatóit magukénak érzik és tenni is hajlandóak az érdekükben.

a gyűjtőakció sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy széles társadalmi 
összefogással nagyon rövid idő alatt sikerült számottevő eredményeket felmutatni.130 
a befolyó összegek felhasználására nézve az egyetemi Tanács által kiküldött bizott-
ság a hallgatók képviselőinek meghallgatásával döntött. Prioritást élvezett a rászo-
ruló hallgatók étkeztetésének és lakhatásának biztosítása, amit a menza és inter-
nátusi díjak átvállalásával igyekeztek megoldani, de emellett mód nyílt segélyek, 
kölcsönök nyújtására is. az egyetemi szünet alatt azonban csak azok a hallgatók 
részesülhettek segélyben, akik „minden segélyforrástól el vannak zárva és haza 
utazni nem képesek”.131

a gyűjtés végén a fennmaradó összegből fedezték a menekült orvostanhallgatók 
tartozását a református kollégium internátusa és konviktusa felé 5508 korona és  
50 fillér összegben, 2000 korona támogatásban részesítették a szent lászló kollégi-
umot és 3848 korona és 50 fillért utaltak át az orvoskari menza részére.132 ezután  
a megkötött adományokból fennmaradó 3651 korona és 60 fillér, valamint a meg 
nem kötött adományokból fennmaradó 6617 korona (összesen 10 268 korona 60 fil-
lér) „az egyetemi hallgatók kölcsön tankönyv alapjára vitetett át”.133 a kikötés úgy 
szólt, hogy a fel nem használt pénzösszeg „a diákjóléti bizottság rendelkezésére” fog 
állni „az ifjúságnak kölcsön tankönyvekkel való segélyezése céljából” és ezen összeg 
„csakis a most jelzett cél érdekében vehető igénybe”.134 Valójában ez a maradvány, 
más fennmaradó összegekkel együtt képezte a „Diákjóléti segélyalap” számlát, ami 
a Bursa academica (Diáksegélypénztár) elődjének tekinthető és a működését 

129 Uo. 118. és 121–122.
130 részletesebben ld. KiráLy sándor: az egyetemi hallgatók segélyezésére indított gyűjtési akció 

Debrecenben (1919–1921). Debreceni Szemle, 2009./2. 210–217.
131 E.T. Jegyzőkönyvek 1919/20. tanév, iV. rendes ülés, (1919. december 17. és 19.) 30. szám. mnl 

HBml Viii. 1/a. 3. k.
132 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, XV. rendes ülés, (1921. április 29.) 168. szám, 1441. etsz. mnl 

HBml Viii. 1/a. 3. k.
133 főösszesítése a debreczeni egyetemi hallgatók segélyezésére gyűjtött adományokról szóló össze-

sített kimutatásnak az 1920/21. tanévről, 13. szám. mnl HBml Viii. 2. 5. d. 245/1920–21. Q. sz.
134 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, XV. rendes ülés, (1921. április 29.) 168. szám, 1441. etsz. mnl 

HBml Viii. 1/a. 3. k.
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megkezdő, Pokoly józsef vezetése alatt álló Diákjóléti Bizottság anyagi alapjait biz-
tosította.135 

a Diákjóléti Bizottság munkáját, különösen működésének legelső évében, az 
1921/22-es tanévben, nagyban segítette emellett az a szomjas gusztáv, volt Hajdú 
megyei főispán kezdeményezésére megindult karitatív mozgalom, amely kifejezet-
ten az egyetemi hallgatók támogatását tűzte ki céljául, s mint ilyen, az 1919 és 1921 
közötti debreceni gyűjtőakció folytatásának tekinthető. az 1921 tavaszán felvetett 
alapgondolat az volt, hogy Debrecen mellett a vonzáskörzethez tartozó települések 
társadalmát is bevonják a gyűjtésbe, s lehetőséget biztosítsanak a pénz felajánlása 
mellett a nagyobb arányú élelmiszerrel s más javakkal történő segélyezésre, mivel  
„a tiszántúli szomszédos törvényhatóságok s ezek között elsősorban Debrecen vá -
rosa és társadalma jövőre a tanuló ifjúságot rendszeresen és nagyobb mértékben 
kívánják, főleg tápintézeteiknek természetbeli adományok utján való segítésével tá -
mogatni”.136 az ún. Társadalmi Diáksegélyező mozgalom 1921. november 11-én 
kezdődött, s az 1921/22. tanév végére 218 000 korona készpénzt és jelentős termény-
adományt gyűjtött.137 

a gyűjtési akciók szerény eszközeikhez képest számottevő eredményeket mu -
tattak fel, köszönhetően annak a széles társadalmi összefogásnak, ami a városban és 
a környező településeken megmutatkozott. számos szegénységgel küzdő, háborút 
viselt vagy erdélyből menekült hallgató nyomorúságos sorsán sikerült rövid időre 
enyhíteni. az 1919–21-es debreceni gyűjtési akció, valamint az azt követő Társa-
dalmi Diáksegélyező mozgalom sokat javított a hallgatók kritikussá váló szociális 
körülményein, azonban végleges megoldásnak nem volt tekinthető. a Diákjóléti 
Bizottsághoz és az egyetemi Diákasztalhoz hasonló diákjóléti intézmények műkö-
désére az egész korszakban szükség volt. az egyetemi hallgatóság szociális helyzete 
folyamatos és állandó figyelmet igényelt és annak kezelésében a tandíjkedvezmé-

135 „a tekintetes egyetemi tanács az 1920/21 iskolai év folyamán elhatározván, hogy az összes diák-
jóléti ügyeket a menza ügykezelésén kívül, egy egységes diákjóléti bizottság vezetése alá rendeli: 
ennek következtében már a mult tanévi rector úr ugy intézkedett, hogy az 1920/21 tanévi gyűjtés-
nek, valamint a Vkminiszter úr őnagyméltósága által élelmezési segély címen kiutalt pénzeknek 
maradványa egy közös »DiákjÓléTi segélyalaP« számlára vitessék át.” – rektori utasítás 
a Quaestori Hivatalhoz Pokoly józsefnek, a Diákjóléti Bizottság elnökének felhatalmazása tárgyá-
ban. mnl HBml Viii. 2. 6.d. 14–1921–22 Q. sz.

136 E.T. Jegyzőkönyvek 1920/21. tanév, XVi. rendes ülés, (1921. május 27.) 200. szám, 1624. etsz. mnl 
HBml Viii. 1/a. 3. k.

137 jelentés a debreceni Tisza istván-Tudományegyetem Társadalmi Diáksegélyező–alapjának 1921–
22. iskolai évi működéséről. in: A Debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem Évkönyve és 
Almanachja az 1921–22. tanévről. Debrecen, 1932. 121–128.
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nyeken, valamint a célzott állami ösztöndíjakon (köztisztviselői ösztöndíj, Horthy 
miklós ösztöndíj) kívül a Debrecenben és a többi egyetemen működő diákjóléti 
intézményrendszerre is jelentős feladat hárult.
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Dévavári zoLtán

okTaTásPoliTika a DélViDéken – a magyar 
iskolarenDszer leéPÍTése és felszámolása  
az imPériUmVálTás első szakaszáBan (1918–1925)

i. szakirodalmi és levéltári áttekintés

a két világháború közötti magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatokkal, a magyar 
kisebbség helyzetével, valamint az első délszláv állam politika- és eszmetörténetével 
kapcsolatban az elmúlt évtizedekben számos tanulmány, monográfiakötet jelent meg. 
ezekből a feldolgozásokból mára már reális és precíz képet lehet kapni erről a ma -
gyar, ugyanakkor szerb aspektusból is fontos, napjainkra is hatással bíró időszakról. 
Terjedelmi korlátok miatt itt és most csupán szűkebb témám, az oktatáspolitikával 
kapcsolatban megjelent legfontosabb munkákat ismertetem. 

örvendetes tény, hogy az első délszláv állam oktatáspolitikájával, különösen a ki -
sebbségekkel kapcsolatos megfontolásokkal több szerb és magyar történész is foglal-
kozott. a szerb szerzők közül külön figyelmet érdemel ljubodrag Dimić nagy ívű, 
mára megkerülhetetlen, alapmunkának számító háromkötetes monográfiája, amely-
ben szerb szempontból bár, ugyanakkor objektív megközelítéssel, számos, más mű -
ben eddig nem ismert levéltári kutatásokon nyugvó adat közlésével dolgozza fel és 
mutatja be a szerb–Horvát–szlovén királyságnak (szHsz) a kisebbségekkel (ma -
gyarok, németek, románok, albánok) kapcsolatos oktatáspolitikáját, annak megfon-
tolásait.1

Ugyancsak ebbe a sorba illeszkedik zoran janjetović belgrádi történész 2005-ben 
megjelent, kizárólag az első délszláv állam kisebbségeire, illetve a velük kapcsolatos 
állami politikára fókuszáló monográfiakötete, amely a szerb levéltári forrásokon túl 
a horvát és a német archívumoknak a jugoszláviában élő kisebbségekkel kapcsolatos 
iratait kutatta. janjetović szerkezetileg jól felépített, logikusan követhető munkájá-
ban a témával foglalkozó szerb szerzők mellett a magyar és német történészek rele-
váns kutatásait, meglátásait is felhasználta kötetében.2

1 Dimić, ljubodrag: Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941 . Knjiga druga.  Beograd, 
stubovi kulture, 1997. (a továbbiakban: Dimić, 1997) 56–91. 

2 JanJetović, zoran: Deca careva, pastorčad kraljeva – Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918–
1941 . Beograd, inis, 2005. (a továbbiakban: janJetović, 2005.) 214–263.
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mészáros sándor, az Újvidéki egyetem tanára, 1981-ben elsőként jelentette meg 
szerb nyelven a délvidéki magyarság 1918 és 1929 közötti időszakát feldolgozó 
monográfiáját. mészáros – aki a korabeli sajtó mellett a Vajdasági levéltár, illetve  
a jugoszláv levéltár iratait nézte át – munkásságának a jelentőségét növeli az is, 
hogy a többségi társadalom rajta keresztül kapott először objektív – igaz, a kor által 
megkövetelt marxista szemléletmódon keresztül –, teljes képet a két világháború 
közötti magyarság politikai, társadalmi és kulturális életéről. az oktatáspolitikával 
kapcsolatos közlései tömörek, de a mai napig jól használhatóak.3

Csuka jános a második világháború alatt, elsősorban a Hírlap napilap korabeli 
cikkeire támaszkodva írta meg a délvidéki magyarság 1918 és 1941 közötti időszaká-
nak a történetét, amely csak a rendszerváltozás után jelent meg. nagyívű monográfi-
ában, amely napjainkban már számos helyen pontosítást, kiegészítést és finomítást 
igényel, az oktatáspolitikával is foglalkozik.4

a magyarországi történészek közül elsősorban a. sajti enikőnek a korszakkal és 
a témával kapcsolatos főművére kell utalnunk. 2004-ben jelent meg Impériumváltá
sok, revízió, kisebbség című, levéltári kutatásokon alapuló összegző monográfiája, 
melyben külön fejezetben foglalkozik a korszak oktatáspolitikájával.5 a szegedi tör-
ténészasszony témánk szempontjából ugyancsak hasznos és fontos adatokat közöl 
Bűntudat és győztes fölény című tanulmánykötetében.6

a kutatók számára szintén nagy mennyiségű levéltári forrás áll rendelkezésre, 
amelyeket az elmúlt időszakban – elsősorban a fent már említett szerzőknek köszön-
hetően – a lényegi kérdések tekintetében feldolgoztak. ezek közül a belgrádi arhiv 
jugoslavije, az Újvidéki arhiv Vojvodine, a budapesti magyar nemzeti levéltár or -
szágos levéltára, illetve a vidéki – szabadkai, zombori, zentai, nagykikindai, illetve 
újvidéki – (városi) levéltárakat kell megemlíteni.

Végezetül külön ki kell térnünk a korabeli sajtóra. az akkori időszakban megje-
lent napilapok szinte heti rendszerességgel számoltak be az iskolákkal és az oktatás-
politikával kapcsolatos fejleményekről. a szabadkai – a magyar Párt szócsövének 
számító – Hírlap és a liberális Bácsmegyei Napló, az újvidéki, konzervatív Délbácska, 
illetve a nagybecskereki Torontál polgári napilap tudósításainak, vezércikkeinek, 
nem egy esetben politikai és jogi elemzéseinek köszönhetően gyakorlatilag napra 

3 Mesaroš, Šandor: Položaj mađara u Vojvodini 1918–1929. novi sad, filozofski fakultet u novom 
sadu, institut za istoriju, 1981. 185–210.

4 csuKa jános: A délvidéki magyarság története 1918 –1941, Budapest, Püski, 1995. 84–91.
5 a. sajti enikő: Impériumváltás, revízió, kisebbség – Magyarok a Délvidéken 1918–1947, Budapest, 

napvilág kiadó, 2004. (a továbbiakban: a. SaJti, 2004.) 120–135.
6 a. sajti enikő: Bűntudat és győztes fölény – Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. 

szeged, szTe BTk. TDi, modernkori Program, 2010. 61-63.
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pontosan rekonstruálható a magyar oktatási rendszer leépítésének a teljes folyamata.
Dolgozatomban a releváns történészi munkák felhasználásával, illetve saját alap-

kutatásaim révén arra teszek kísérletet, hogy szintetizáljam és keretbe foglaljam  
a Délvidéken az impériumváltás első szakaszában a magyar oktatási rendszer fel-
számolásának folyamatát. 

értékelésem szerint a magyar iskolarendszer ellen intézett frontális támadás alap-
vetően annak leépítését és felszámolását szolgálta. a későbbiekben tárgyalásra ke -
rülő névelemzés rendszerének a bevezetése, a különböző szegregációs intézkedések 
térnyerése alapvetően a magyar társadalom szellemi szintjének a mesterséges, felül-
ről indukált erózióján túl az etnikai megosztás – elsősorban a zsidóknak és az asszi-
milációra lépett németeknek a magyarságról való leválasztása – céljából foganatosí-
tott, sikeres, 1925 végére lényegében befejeződött intézkedéssorozat volt. 

ii. Terület, etnikai arányok, társadalmi struktúra

közismert tény, hogy a frontok összeomlása, a magyar belpolitikai válság kulminá-
lódása, majd 1918 novemberében – a belgrádi konvenció7 megkötése után – a szerb 
hadsereg frontális előrenyomulással, gyakorlatilag lényegi ellenállás nélkül vette 
birtokba azokat a területeket, amelyek a majdani békeszerződés következtében az új 
délszláv állam fennhatósága alá kerültek. 

Bár Pécs és Baja környéke végül magyarország része maradt, ennek ellenére  
a szHsz királyság az egykori történelmi magyar állam területéből 20 551 négyzetki-
lométert vett véglegesen birtokba. ezen a területen ekkor 1 .509 295 lakos élt, amely-
nek 30,30%-a – az 1921-es jugoszláv összeírás szerint 467 658 fő – volt magyar.8

a délszláv államhoz került az egykori Vas és zala vármegyéhez tartozó murántúl 
(Prekmurje) 940 négyzetkilométeres területe 91 436 lakossal, melyből 22,3%-a 

7 a belgrádi egyezményt 1918. november 13-án szerb részről Živojin mišić szerb vezérkari főnök, 
magyar részről linder Béla írta alá az antant megbízottai előtt. a 18 pontos fegyverszüneti egyez-
mény többek között azt írta elő, hogy magyarország haderejét a szamos–Beszterce–maros–Baja–
Pécs–Dráva vonalra rendelje vissza. Ugyanakkor az egyezmény 17. pontja a közigazgatást a béke-
szerződés megkötéséig magyar kézen hagyta. 

8 a . SaJti, 2004. 15. a magyar kisebbség demográfia alakulásával kapcsolatban bővebben ld. Sebők 
lászló: Trianon hatása a jugoszláviai magyar kisebbség demográfiai alakulására, in: Történeti 
demográfiai évkönyv. szerk. faragó Tamás–őri Péter. Budapest, ksH népességtudományi kuta-
tóintézet, 2001. 372–388. http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenet idemogra -
fiai evkonyvek/article/view/943/0, valamint: Mirnics károly: Demográfiai jellemzők, tár  sadalmi 
mu  tatók, in: Vajdasági marasztaló. szerk. gábrityné molnár irén, Mirnics zsuzsa. szabadka, 
magyarságkutató Tudományos Társaság, 2000. 23–53.
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magyar (20 346 fő), 73,1% vend volt. jugoszlávia fennhatósága alá került a mura -
köz is, amely 795 négyzetkilométert tesz ki, akkori 93 837 lakosa közül 91,1%-a 
horvát volt.

elcsatolták Baranya vármegye déli területének a Duna és a Dráva közti vidékét is, 
az ún. baranyai háromszöget. ezen az 1213 négyzetkilométeres területen 50 797 fő 
élt, melynek 19,6 %-a magyar (20 143 fő), 27,5%-a német, 19,6%-a horvát, 11,9%-a 
szerb volt.

szintén az új állam része lett a Bánát/Bánság nyugati fele, amely 9344 négyzetki-
lométert tett ki, 572 771 lakossal. etnikailag itt volt a szerbeknek a legnagyobb az 
aránya, mivel a lakosság 43,9%-át tették ki, azonban az abszolút többséget mégsem 
a szláv etnikum képezte, mivel 54,3%-al a németek, a magyarok és a románok vol-
tak túlsúlyban. 1918-ban a Bánság nyugati területén 109 343 magyar élt.

Végezetül az szHsz királyság része lett a Bácska is, amelynek 8669 négyzet-
kilométeres területén 697 101 lakos élt. ezen a vidéken a magyar volt a legnagyobb 
etnikum – a lakosság 41,8%-át (291 433 fő) tették ki. jelentős volt a németek aránya 
is (23,2%), míg a szerbek és a horvátok a teljes lakosság 27,5%-át képezték.9 

a fentiekből látható, hogy a magyarországtól elcsatolt déli területeken a magyar-
ság túlnyomó többsége – mintegy négyszázezer fő – a Bácskában és a Bánságban élt. 

a korabeli társadalmi struktúra bár értelemszerűen településenként más és más 
volt, ugyanakkor a teljes népességre levetített adatok jól mutatják azt, hogy bár ez  
a terület a „boldog békeidőben” – elsősorban a Bácska – a bőség és a jólét szinonimá-
jával kapcsolódott össze, mindez inkább a kor megszépítő látszatillúziója volt, mint-
sem a társadalom valós szellemi és anyagi helyzetének tükörképe.

az impériumváltáskor ugyanis az itteni lakosság 71,2%-a a mezőgazdaságból élt, 
a mezőgazdasági ipar, kisipar, ipar foglalkoztatta a lakosság 15%-át, míg a közalkal-
mazottak és a szabadfoglalkoztatottak aránya 2,8% volt.10

az amúgy sem kedvező társadalmi összképet a kisebbséggé lett magyarság hely-
zete tekintetében súlyosbította, hogy 1918 és 1924 között zömében a volt állami 
tisztviselők, közalkalmazottak, tanárok és az értelmiség jelentős része – 44 903 
személy – menekült, optált, részben kiutasító végzések következtében magyaror-
szágra.11

9 a. sajti, 2004. 15–16.
10 Uo. 141.
11 Uo. 26. 
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iii. eltérő iskolarendszerek

a bevonuló szerb hadsereg a Délvidéken kiterjedt és sokféle, a szerbiaitól lényegé-
ben eltérő iskolarendszert talált. míg a monarchiában négytípusú elemi és középfokú 
oktatási iskola létezett (az állami, a községi, a felekezeti és a magániskolák), addig 
az 1904-es szerb elemi iskolai törvény csak két iskolatípust ismert: az államit és  
a magániskolát, míg az 1912-es szerb középiskolai törvény pedig három iskolatípust 
ismert: a gimnáziumot, a reálgimnáziumot és a reáliskolát.12 a középiskolák fenn-
tartását a törvény állami kötelességként írta elő, ugyanakkor az első négy osztály 
tekintetében lehetőség volt a magániskolák működésére.

közvetlenül az impériumváltás előtt a Délvidéken magyar adatok szerint 845 
ma  gyar iskola működött 1832 fős személyzettel,13 míg a szerb kutatók 645 elemi 
iskoláról tesznek említést, azzal, hogy a személyzet létszámát itt is 1832 főben adják 
meg. janjetović forrásközlése alapján 266 állami elemi működött 790 tanítóval,  
67 elemi iskolát a községek működtettek 252 tanítóval, a római-katolikus egyház 
224 iskolájában 639 tanító oktatott. a református egyház 26 intézményt tartott fent 
57 tanítóval, a lutheránus egyház 25-öt 44 tanítóval, a zsidó közösség 28 iskolát 
üzemeltetett 39 tanítóval, s létezett kilenc magán elemi is 11 tanítóval. az impérium-
váltáskor a szerbek 179 iskolával és 292 tanítóval rendelkeztek, míg a németeknek 
31 iskolájuk volt.14

az 1921/1922-es tanévre ez a szám meredek zuhanást mutatott. ekkor 141 elemi 
iskolában folyt magyar nyelven az oktatás, összesen 54 420 diákkal és 803 tanítóval. 
ez a szám 1929 februárjára tovább esett: 103 elemi iskolában, 531 osztályban 28 590-
en tanultak magyarul, 530 tanító (ebből 495 volt magyar) vezetésével.15 Tegyük 
hozzá: míg az 1918-as adatok kizárólag a magyar elemi iskolák számát mutatják, 
addig a későbbi adatok kizárólag a magyar tagozatokkal rendelkező intézményeket 
jelzik.  

míg a magyar iskolák és tagozatok száma bő egy évtized alatt a nyolcadára csök-
kent, addig a szerb nyelvű elemik száma 1918 és 1930 között majdnem a húszszoro-
sára nőtt – 179-ről 2931-re. (németül ekkor 546, magyarul 528, szlovákul 121, romá-
nul 89, ruszinul 18 tagozaton folyt az oktatás.)16

Hasonló folyamatok mentek végbe a középiskoláknál is. 1918-ban a Délvidéken 
szerb adatok szerint összesen 69 középfokú intézmény létezett, ebből 4 állami és köz-

12 Uo. 121, 124.
13 Uo. 129.
14 JanJetović, 2005. 221.
15 Dimić, 1997. 64.
16 a. sajti, 2004. 128.



72

ségi gimnázium, 1 egyházi gimnázium, 1 állami reáliskola, 3 állami kereskedelmi 
iskola és 2 mezőgazdasági középiskola volt. a magyar források 71 középfokú iskolá-
ról tesznek említést, ebből 2 kereskedelmi, 3 pedig mezőgazdasági jellegű volt.17

az 1921/1922-es tanévre a magyarok számára 5 gimnázium (nagybecskerek, 
Újvidék, zenta, zombor, szabadka) 39 tagozata maradt, ahol 2040 tanuló volt 53 
tanárral. ekkor még három kereskedelmi iskolában (szabadka, zombor, Becskerek) 
is folyt magyar oktatás 540 magyar diák részére 12 tanárral. magyar tagozata volt 
11 reáliskolának is, ahol összesen 43 tagozaton 1863-an tanultak magyarul 51 ta -
nárral.18

akárcsak az elemiknél az elkövetkező években, úgy a középfokú oktatásban is 
meredek zuhanást mutatott a magyar tagozatok száma. 1929-re már csak 3 gimnázi-
umban (szabadka, zenta, nagybecskerek) maradt 24 magyar tagozat 943 diákkal,  
5 reáliskolában 18 tagozaton 725 tanuló, illetve 3 magániskola 8 tagozatán 312 diák 
tanulhatott magyarul.19 

iV. a magyar oktatási rendszer felszámolásának jogtechnikája

annak ellenére, hogy az 1918. november 13-án megkötött, 18 pontból álló belgrádi 
fegyverszüneti egyezmény 17. pontja garantálta, hogy a magyar karhatalmi és kato-
nai egységek által kiürített Beszterce–maros–Baja–Pécs–Dráva demarkációs vonal-
tól délre eső területeken továbbra is megmarad a magyar közigazgatás, a formálódó 
délszláv hatalmi elit mindezt nem tartotta be, s azonnal hozzálátott annak felszámo-
lásához.

1918. november 25-én az újvidéki nagy nemzetgyűlés által megválasztott nem-
zeti Tanács létrehozta az 1919. március 11-ig funkcionáló Bánát, Bácska, Baranya 
(továbbiakban: BBB) nemzeti igazgatóságot, amely rögtön hozzákezdett a terület 
igazgatási feladatainak az átvételéhez, s 1918 decemberében megkezdte a magyar 
tisztviselői kar tömeges leváltását.20

a nemzeti igazgatóság 1918. november 26-i határozata értelmében az oktatás 
továbbra is a kisebbségek anyanyelvén folyhatott,21 azonban az 1918. december 9-én 
keltezett rendelet a BBB területén elrendelte a magyar tanítási nyelv megszünteté-
sét azokban az intézményekben, ahol a magyar anyanyelvű diákok kisebbségben vol-

17 JanJetović, 2005. 222.
18 Dimić, 1997. 64.
19 Uo. 64.
20 a. sajti, 2004. 18.
21 Uo. 127.
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tak. (1918 és 1926 között a magyar oktatás felszámolásával kapcsolatban a szerbiai 
törvények alkalmazása mellett mintegy 200 miniszteri rendeletet adtak ki.)22

Bár a trianoni békeszerződés aláírásáig a tisztviselők és az állami iskolai tanítók/
tanárok bérezését továbbra is Budapestről folyósították, 1919 januárjában a nemzeti 
igazgatóság az új hatalomra leteendő hűségesküre kötelezte őket. mindazokat, akik 
ezt elutasították, azonnali hatállyal, tömegesen elbocsátották állásukból, és Budapest 
tiltakozása ellenére átdobták őket a demarkációs vonalon túli magyar területekre.

a nemzeti igazgatóság 1919. márciusi felszámolását követően a délvidéki ügyek 
Belgrádba, a Bácska–Bánát–Baranya ügyosztály hatáskörébe kerültek át.23 Még 
ugyanebben a hónapban az oktatási minisztérium BBB ügyosztálya rendeletben 
tiltotta meg a nem magyar iskolai adminisztrációban a magyar nyelv használatát.24

1919. közepére készült el az a tervezet, amely a magyar középfokú oktatás „lik -
vidációját” tartalmazta. ennek értelmében: „a magyaroknak a Bácskában és a Bánát-
ban egy-egy középiskolát hagyunk meg, azzal, hogy a Bácskában esetleg kettőt, ha 
Baja is a mi királyságunkhoz kerül”.25 Ugyanez a tervezet azonnali hatállyal bezáratta 
a szabadkai magyar tanítóképzőt.26 

a hatóságok a magyar iskolák felszámolására két változatot dolgoztak ki. az első 
szerint radikálisan, azonnal beszüntettek volna minden magyar iskolát és tagozatot. 
abból az anyagi megfontolásból, hogy ennek a költségeit a ma  gyar állam viselje, 
végül a második változat realizálódott, amely az iskolákban kettős igazgatás beveze-
tését látta elő. ennek értelmében a kimenő magyar évfolyamokat a régi, magyar 
igazgató irányította, de az új, államnyelven oktató osztályok élére szláv igazgatót 
neveztek ki.27 a kormányzat azzal számolt, hogy ezzel a módszerrel, három, de leg-
később négy év alatt teljesen fel lehet számolni a magyar iskolákat.

a magyar és a német iskolarendszer felszámolása, annak jogtechnikai kidolgo-
zása elsősorban svetozar Pribičević28 művelődési és oktatási miniszter nevéhez volt 

22 Uo. 132.
23 uo. 19.
24 Dimić, 1997. 58.
25 Uo. 60 
26 Uo.
27 a. SaJti, 2004. 126. – Dimić, 1997. 60-61.
28 svetozar Pribičević (kostajnica, 1875. október 26.–Prága, 1936. szeptember 15.) Horvátországban 

született szerb politikus, a Demokrata Párt kiemelkedő személyisége. a szerb–horvát–szlovén 
állam megalakulásakor előbb a belügyminiszteri, majd az oktatási tárcát vezette, az unitárius 
állam egyik leghevesebb szónokaként stjepan radić és a kisebbségek kérlelhetetlen ellenfelének 
számított. a húszas évek második felében azonban szembefordult Belgrád centralisztikus politi-
kájával. az 1929-ben bevezetett királyi diktatúra után letartóztatták, s 1931-ig börtönben rabosko-
dott. ezt követően Prágába emigrált, ahol megírta a sándor király diktatúrájáról szóló könyvét. ott 
hunyt el 1936-ban. 
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köthető. Pribičević ennek a mintegy hat évig tartó folyamatnak az első számú kezde-
ményezője, letéteményese és ideológiai atyja volt. első intézkedése ezzel kapcsolat-
ban 1919. június 6-án látott napvilágot, amikor is elrendelte az 1904-es szerb elemi 
iskolatörvények fokozatos kiterjesztését a Vajdaság területére,29 amit végül elsősor-
ban taktikai megfontolásokból kilenc nappal a trianoni békeszerződés aláírása után, 
1920. június 13-án iktattak be a jogrendbe.30 

ezzel párhuzamosan az újvidéki oktatási Hivatal tervet dolgozott ki a középisko-
lák számára is. ennek értelmében minden iskolában az államnyelv lett az egyetlen 
használható és hivatalos nyelv, s Vajdaság-szerte felszámolták a magyar szakiskolák 
többségét. ekkor zárták be többek között a kúlai, a hódsági, a topolyai magyar pol-
gári iskolát, a kevevári, az újvidéki, a palánkai, az ó- és törökbecsei, a titeli reálisko-
lákat pedig összevonták az ottani szerb intézményekkel. a zombori és az újvidéki 
gimnázium felsőbb tagozataiban megszüntették a magyar nyelvű oktatást, a becs-
kereki és a szabadkai városi gimnáziumokat pedig államosították.31

a szerb–Horvát–szlovén királyság 1919. december 5-én deklarálta, hogy fenn-
tartások nélkül elfogadja az szHsz királyság és a szövetséges főhatalmak között 
kötött kisebbségvédelmi szerződést. ennek 9. cikkelye az 1913. január 1-je után szer-
zett területekre (az albánokra és macedónokra tehát nem) terjedt ki.32 

ennek értelmében a délszláv államot arra kötelezték, hogy biztosítsa a kisebbsé-
gek anyanyelvi oktatását, s előírta azt is, hogy oktatási, vallási célokra részarányosan 
részesüljenek az állami költségvetésből.33 mint látni fogjuk, mindezt a valóságban 
sosem tartották be.

alig egy hónappal később, 1920. január 10-én keltezett az a rendelet, amely végül 
elrendelte az összes nem szlávnyelvű reáliskola bezárását azokon a településeken, 
ahol hasonló szerb nyelvű intézmény működött.34

Pár hónappal később, 1920 júniusában svetozar Pribičević oktatási és művelődési 
miniszter az elmagyarosítás megállítása és a visszaszlávosításra hivatkozva beve-
zette az ún. névelemzési (korabeli szóval: név-vegyelemzési) rendeletet.35 Ennek 
értelmében minden gyermeket a szülők és a nagyszülők neve alapján kellett isko-
lába íratni, akkor is, ha a gyerek nem beszélte az államnyelvet. 

29 Dimić, 1997. 61.
30 JanJetović, 2005. 235.
31 Uo. 236.
32 a. SaJti, 2004. 25. 
33 Bővebben ld. gaLántai józsef: Trianon és a kisebbségvédelem. Budapest, maecenas, 1989. 

94–98.
34 Dimić, 1997. 63.
35 a. SaJti, 2004. 127.
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a névelemzés a Bácsmegyei Napló korabeli cikke szerint a magyar anyanyelvű 
tanulók kétharmadát tiltotta ki az iskolákból, mert ettől kezdve a vezetéknév lett az 
irányadó a nemzetiségi hovatartozás megállapításánál. mindez anomáliákat és önké-
nyes értelmezéseket szült. a rendelet ugyanis nemcsak az „ics”-re végződő, mint pl. 
a miletics, sinkovics, stb. vezetéknevűeket tiltotta el a magyar osztályokból, hanem 
például Papp árpád sem iratkozhatott magyar osztályba, mert ez utóbbi – a hatósá-
gok szerint román, vagy szerb eredetű név volt. ádám ferenc pedig azért nem tanul-
hatott anyanyelvén, mert a hatósági indoklás szerint valakinek nem lehet két utóneve, 
„ezt egyébként pedig a Biblia is tanúsítja”.36 

a névelemzési rendelet nemcsak a szláv hangzású nevekkel rendelkezőket tiltotta 
ki a magyar osztályokból, hanem ellehetetlenítette a németeknek és a zsidóknak is az 
oda való beiratkozást. a rendeletet ráadásul 1925-ben még szigorították is: ettől 
kezdve az állami tisztviselőknek megtiltották, hogy gyermekeiket ne államnyelven 
oktató osztályba járassák.37

Pribičević 1926. március 2-án parlamenti felszólalásában a következőkkel védte  
a névelemzési rendelet szükségességét, s a szabad iskolaválasztás jogának a megtil-
tását: „én egyeznék ezzel a nézőponttal, ha a mi államunk évszázadok óta uralkodott 
volna a Vajdaságban. […] De ott a magyar állami politika uralkodott, amely a szerb-
séget szentendrétől és Pesttől egészen Újvidékig szorította vissza. […] és mivel ott 
ilyen politikát folytattak, mi abba a helyzetbe kerültünk, hogy a Popovicsok meg  
a Pavlovicsok és még sokan mások németté meg magyarrá lettek. ezek után kérdem 
önöktől, vajon hazafias tett lenne-e, ha mi most ezeknek az elnémetesedett meg 
elmagyarosodott egyéneknek megengednénk, hogy maguk döntsék el gyermekeik 
nemzeti hovatartozását, azt, hogy milyen iskolába járjanak. ez azt jelentené, hogy mi 
elfogadnánk azt a helyzetet, amit a magyarok teremtettek. szerintem inkább vegyük 
vissza azt, ami a miénk.”38

az 1920. augusztus 27-én kelt rendelettel az összes elemi iskolát államosították, 
ezzel párhuzamosan maximálták a kisebbségi osztályok számát, s elrendelték a föld-
rajz és a történelem kizárólagosan államnyelven történő tanítását.39

az iskolák államosítása azonban – elsősorban az egyházi intézményeknél –a való-
ságban jóval lassabban haladt, mint ahogyan azt a törvényhozók tervezték. a sza-
badkai miasszonyunk zárda polgári leányiskolája még 1923 késő nyarán is a katoli-
kus egyház irányítása alatt állt. az állam az egyház – és elsősorban a horvát lakosság 

36 Uj fémjelző eljárás a nemzetiség megállapitására – az iskolaigazgatók jogfosztásban tullicitálnak 
a miniszteren. Bácsmegyei Napló, 1922. szeptember 7. 2.

37 a. sajti, 2004. 128.
38 Dimić, 1997. 69. 
39 Uo. 63.
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tiltakozása miatt – továbbra sem mert egyértelmű lépést tenni, ezért indirekt úton 
kísérelte meg az iskola ellehetetlenítését. 1923 júniusában arról értesítették az intéz-
ményt, hogy a magyar tagozatokban az osztályvizsgákat csak az állami tanügyi 
hatóság kirendelt közegei előtt lehet letenni. Bár a tanulók az előírt vizsgákat időben 
letették, a kirendelt közeg hónapokig húzta az igazolások kiadását, s különféle admi-
nisztrációs okokra hivatkozva kétszáz tanuló számára a vizsgák letételét bizonyító 
igazolást még augusztus második felében sem voltak hajlandóak kiadni.40

az iskola vezetősége végül – a hatóságok időhúzását elunva – augusztus végén  
a tanfelügyelőség jóváhagyása nélkül is kiosztotta a bizonyítványokat. a korabeli 
forrásokból kitűnik, hogy a hatóságok éppen erre vártak, s a bizonyítványok kiadása 
után azokat azonnal elkobozták. magát az intézményt ugyan hivatalosan még nem 
zárták be, de megtiltották a szeptember elsejei iskolakezdést.41 az intézményt 1925. 
június 11-én, a tanév vége előtt személyesen Pribičević rendeletével szüntették meg. 
az ott tanulóknak nem tették lehetővé az év végi vizsgák letételét sem.42 nem sok-
kal később, 1925. október 23-án az utolsó magyar egyházi iskolahálózatot – a nagy 
múltú becskereki messinger-intézet iskoláit is bezárták.43   

1920. október 1-jén felszámolták az összes nem szláv nyelvű reáliskolát. magyar 
nyelvű tagozatokat csak abban az esetben engedélyeztek, amennyiben egy osztályba 
30 tanuló jelentkezett. azonban ez a könnyítés sem tartott sokáig. az 1921. július 
14-én keltezett rendelet ugyanis – az elemi iskolákat leszámítva – a már összevont 
iskolákban a párhuzamos magyar tagozatok fokozatos felszámolásáról intézkedett,  
s az 1922/1923-as tanévtől megtiltotta a zsidó vallású tanulóknak a magyar tagoza-
tokba járását.44 

mindennek következtében 1922 szeptemberében számos iskolában – ennek ekla-
táns példája a szabadkai gimnázium volt – átmenetileg kétféle magyar tagozati 
rendszer jött létre: a magyar és a zsidó–magyar.45 mint látni fogjuk, ennek a célja 

40 Hivatalok harca egy magyar iskola ellen – nem kapnak bizonyitványt a suboticai zárda polgári 
iskolájának a növendékei – ellentétek a tanügyi inspektorátus és az iskolai igazgatóság között  
– a magyar iskola sorsa. Bácsmegyei Napló, 1923. augusztus 19. 2–3.

41 iskolák a siralomházban – mi lesz a szuboticai iskolákkal? a gimnázium felsőbb osztályaiban 
csak beiratkozások lesznek, de előadások nem. Bácsmegyei Napló. 1923.augusztus 28. 2.

42 Pusztuló magyar iskolák – Pribicsevics megszüntette a szuboticai zárda magyar leány-polgáriját. 
a tanév végén adta ki a miniszter a rendeletet – a növendékeknek idegen iskolában kell magán-
vizsgát tenniök. Bácsmegyei Napló. 1925. június 11. 2. 

43 Végleg bezárták a becskereki messinger-intézet iskoláit – a közlekedési miniszter elutasította  
a szülők kérését. Bácsmegyei Napló. 1925. október 24. 2.

44 Dimić, 1997. 64. 
45 a szuboticai főgimnáziumban a zsidó tanulókat vegyileg kivonták a magyarok közül – meglepően 

uj találmány – a magyar tagozatokban kétféle magyar osztály van: magyar magyar és zsidó ma -
gyar . Bácsmegyei Napló, 1922. szeptember 19. 3.
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az volt, hogy a magyar osztályokat a tanulók elégtelen számára hivatkozva szün-
tessék meg.

egy évvel később, 1923 márciusában az oktatási minisztérium csak zentán, nagy-
becskereken és szabadkán engedélyezte a magyar középfokú intézmények további 
működését, s zsidókat a magyar elemik alsó osztályaiból végleg kitiltották.46

a bezárások és a névelemzés következtében a délvidéki magyar diákok mindössze 
14,5%-a tanulhatott anyanyelvén.47 Tegyük hozzá: ezek az intézkedések nemcsak  
a magyarokat, hanem a németeket is ugyanúgy sújtották. a német Párt – a magyar 
Párttal ellentétben – az 1923-as választásokon parlamenti tényező lett.48 Bár a ma -
gyar és a német politikai elit között heves feszültségek voltak, a kisebbségi ügyek 
egészében, de különösen az oktatáspolitikában a németeknek (a magyarokkal szem-
ben) a parlamenti jelenlétük miatt volt olyan mozgásterük, amely a kérdést tema -
tizálhatta. 

a német Párt 1923 októberében éppen az 1919-es kisebbségvédelmi szerződésre 
hivatkozva be is adott egy olyan törvénytervezetet, amely az 1913 után szerzett terü-
leteken (tehát a dél-szerbiai területeket mindez nem érintette volna) élő kisebbségek 
középiskolai oktatását rendezte volna. a német tervezet alapján a nemzetiségi vidé-
keken új, önálló, kisebbségi – tehát teljesen német és magyar nyelvű iskolák (s nem 
tagozatok!) – nyílhattak volna, s ezekben az oktatás teljes egészében a kisebbségek 
nyelvén folyt volna. a tervezet szerint ezeknek az iskoláknak a tanárait és vezetősé-
gét is a nemzeti kisebbségek soraiból, vagy a nemzeti kisebbségek nyelvét tökélete-
sen bíró szlávokból kellett volna kinevezni. Bár kezdetben a kormány hezitált, végül 
elutasította a németek törvénytervezetét.49    

ekkor rendezték, pontosabban tovább szigorították a magyar elemik megnyitásá-
nak feltételeit. magyar osztályt/tagozatot csak abban az esetben lehetett indítani, 
amennyiben minimum 60 potenciális jelentkező volt. egy évfolyam második osztá-
lyát 55-55 (tehát 110 jelentkező), harmadikat pedig 45-45-45 (minimum 135 jelent-
kező) diák esetében lehetett megnyitni. akárcsak a középiskolai rendszerben, úgy 

46 JanJetović, 2005. 238.
47 a. sajti, 2004. 128.
48 Bővebben ld. Dévavári zoltán: Új Partok felé – kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irány-

zatok a Délvidéken és a magyar Párt megalakulása (1918–1923). zenta, Vajdasági magyar mű -
velődési intézet, 2014. 177–178, 180.

49 a német-párt javaslata a kisebbségi középiskolák felállitásáról – Trifunovics közoktatási miniszter 
a javaslat ellen, Bácsmegyei Napló, 1923.október 5. 1. – átsiklottak a kisebbségi középiskolák 
kérdése felett – a törvényhozóbizottság ellenzéki tagjai politikának minősitik az iskolák ügyét  
– a németpárt tovább folytatja az akciót. Hírlap, 1923. október 7. 4.
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az elemikben is – a szerb nyelv mellett – a földrajzot és a történelmet kizárólag és 
kötelezően csak államnyelven lehetett oktatni.50

a hűségesküre kötelezés mellett a magyar tanerő radikális csökkentését is célozta 
a magyar tanítók és tanárok számára 1922 és 1928 között kötelezően előírt állam-
nyelvvizsga, amit a hatóságok az új állam iránti egyik lojalitás kifejezésének tartot-
tak .51 egy 1923-ból fennmaradt korabeli tudósítás szerint 1923 októberében Vajda-
ság területéről összesen 38 középiskolai – gimnáziumi és kereskedelmi iskolai – tanár 
jelentkezett a vizsgára. a harmincnyolc tanár közül 27 tette le a vizsgát, tizenegy 
pedig megbukott.52

német adatok szerint az államnyelvvizsga következtében összesen 165 magyar és 
német tanár veszítette el az állását. a szerb adatok a nemzetiségi arányokat is meg-
adják, s 114 magyar, 43 német és 6 román nemzetiségű egyénről tesznek említést.53

V. küzdelem a szabadkai gimnázium magyar tagozataiért

a nagy számban rendelkezésre álló korabeli újságcikkek, tudósítások, vezércikkek 
ellenére, jelen tanulmány nem vállalkozhat arra, hogy részletes esettanulmányokon 
keresztül mutassa be a magyar iskolák felszámolásának történetét. a kor közhangu-
latát, az akkori események rekonstruálását ezért az impériumváltás előtti egyik leg-
nagyobb magyar intézmény – a szabadkai gimnázium esetén térképezi fel.

még el sem ült a szabadkai zárda körüli, fentebb tárgyalt bonyodalom, a kedélye-
ket az oktatási minisztérium újabb rendelete borzolta. 1923. augusztus 22-én ugyanis 
bezárták a zombori gimnázium magyar tagozatait. a magyar tagozatok felszámolása 
140 tanulót és 22 tanárt érintett.54 Ugyanez a rendelet a zsidó vallású gyerekeket 
kitiltotta a nagybecskereki és a szabadkai gimnáziumok magyar tagozatairól – egye-
dül a zentai gimnáziumban engedélyezte számukra a továbbtanulás lehetőségét.55 
nem véletlenül történt mindez; a regnáló hatalomnak a korszakban ugyanis mind-

50 JanJetović:, 2005. 239
51 a. sajti, 2004. 123.
52 a nemszláv tanárok vizsgája – kihirdették a vizsga eredményét. Bácsmegyei Napló, 1923. októ-

ber 16. 3.
53 a német és szerb adatokat idézi: JanJetović, 2005. 244.
54 kulturkép gyásszegélyben – a sombori gimnázium pedagógiai anarchiája – a tanároknak elke-

resztelt iskolai alkalmazottak – nyilt levél a közoktatási miniszter urhoz. Bácsmegyei Napló, 
1923. december 4. 2.

55 iskolastatárium. Bácsmegyei Napló, 1923.augusztus 23. 1. illetve: Ujabb roham a magyar osztá-
lyok ellen – a közoktatásügyi miniszter kitiltotta a szuboticai magyar osztályokból a zsidó tanu-
lókat . Hírlap, 1923. augusztus 23. 4.
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végig az volt az egyik prioritása, hogy a magyar közéletben sok esetben döntő, sőt 
egyenesen kulcsszerepet betöltő szabadkai zsidókat leválassza a magyarokról, azok-
tól elidegenítse, s végül asszimilálja.56

a rendelkezés nem titkolt célja volt, hogy a zsidó vallásúak kitiltása után a ma -
radék, keresztény magyar osztályokat is felszámolják: „a közoktatási miniszter ki -
fejezetten a zombori gimnázium magyar osztályait szünteti meg, de a rendeletének  
a végrehajtása, attól félünk, meg fogja szüntetni a suboticai és a becskereki magyar 
osztályok egy részét is. ezek a magyar osztályok tudvalevőleg csak akkor nyithatók 
meg, ha a jelentkező tanulók száma egy bizonyos kontingenst kitesz. a magyar ajku 
tanulók ezt a kontingenst a legtöbb osztályban a zsidó vallásu, magyar ajku tanulók-
kal együtt érték el. Ha most a magyar anyanyelvü zsidó vallású tanulókat a zentai 
gimnáziumba vezénylik, olyan kevés tanulója marad a gimnáziumok egyes magyar 
osztályainak, hogy megszüntetendő rendelet nélkül is meg fogják őket szüntetni.”57

Pár nappal később aztán ki is derült, hogy ez a félelem nem volt alaptalan. augusz-
tus 28-án az oktatási minisztérium olyan rendeletet adott ki, amely a szabadkai gim-
názium alsó négy osztályában a létszám megléte miatt ugyan engedélyezte a tanítás 
megkezdését, de a négy felsőbb tagozaton a zsidók kényszerű távozása miatt csupán 
a beiratkozást hagyta jóvá, az oktatás megkezdését viszont nem.58

a szabadkai gimnáziumban ekkor 201 zsidó vallású, de magyar nemzetiségű ta -
nuló volt, ezek közül 15 fejezte be a tanulmányait az 1922/1923-as tanévben. a 186 
tanulót a miniszteri rendelet a zentai gimnáziumba vagy a szerb tagozatokba szorí-
totta. a rendelkezéssel a magyar tagozatokon az ötödik osztályban 22, a hatodikban 
12, a hetedikben 21, a nyolcadikban 16 diák maradt, ami nem érte el a törvényi mini-
mumot. a magyar anyanyelvű zsidók azonban szerbül nem tudtak, s nagy részüknél 
a szülők a zentai átiratkozást, az ottani diáklétet sem engedhették meg maguknak. 
mindez azzal a következménnyel járt, hogy 1923 szeptemberében összesen 256 ma -
gyar tanulót (186 zsidó és 70 keresztény) rekesztettek ki a szabadkai gimnáziumból.59 

azok a zsidó vallású diákok, akiknek a szülei mégis megengedhették maguknak  
a zentai taníttatás költségeit, a következő napon újabb (nem várt) akadállyal voltak 
kénytelenek szembesülni. a zentai gimnázium igazgatója – a törvényi előírásokra 
hivatkozva – megtagadta a gimnázium első és ötödik osztályába a zsidó vallásúak 

56 Bővebben ld. Dévavári zoltán: A szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete (1918–1944). 
globeedit, saarbrücken, 2016. 4–18.

57 iskolastatárium. Bácsmegyei Napló, 1923.augusztus 23. 1.
58 iskolák a siralomházban – mi lesz a szuboticai iskolákkal? a gimnázium felsőbb osztályaiban 

csak beiratkozások lesznek, de előadások nem. Bácsmegyei Napló, 1923. augusztus 28. 2.
59 nem nyilnak meg a felsőosztályok a szuboticai magyar gimnáziumban – iskola nélkül maradt 

kétszázötven tanuló – akcióra készülnek a szülők. Hírlap, 1923. augusztus 24. 3.
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beíratását, a többi tagozatba való felvételüket pedig olyan hatósági igazoláshoz kö -
tötte, amely a tanuló magyar anyanyelvét volt hivatott igazolni. az ilyen igazolások 
kiadása azonban jogilag nem volt rendezve, másrészt pedig azokat a szűkre szabott, 
egy hetes határidő miatt lehetetlen volt beszerezni.60

augusztus 31-én a szabadkai zsidó hitközség az érintett családokkal együtt vitatta 
meg a kialakult helyzetet. a megbeszéléseken végül olyan döntés született, hogy  
a rendelet visszavonása céljából a szülők a hitközség elöljáróival egy küldöttséget 
menesztenek az oktatási minisztériumba.61

a szabadkai zsidók egyértelmű és egységes kiállása a gimnázium magyar tago za-
 tai mellett, és a város egyes utcáin emiatt lejátszódott tömegjelenetek váratlanul érték 
a hatóságokat, sőt mindez átmeneti zavarokat is okozott. ezzel összefüggésben szept-
ember hatodikán arról értesült a közvélemény, hogy a gimnázium tatarozására 
hivatkozva a tanév megnyitását meghatározatlan időre elhalasztották.62 Bár az épület 
a háború viszontagságai miatt valóban rossz állapotban volt, a felújítási munkálatok 
mégsem kezdődtek meg – hivatalosan azért, mert jogilag nem volt rendezett az ob -
jektum tulajdonjoga. azt ugyanis a város is, de az állam is a sajátjának tartotta.63 

Persze, mindez a valóságban csupán az időnyerés céljából kreált kifogás volt.  
a kulisszák mögött már javában folyt a hatóságok mérlegelése. a szabadkai zsidóság 
összefogása és a hitközség erőteljes belgrádi fellépése a magyar osztályok mellett 
végül eredményes volt. az oktatási minisztérium szeptember 10-én, a korban példát-
lan módon először és utoljára végül is meghátrált, s 15 484-es rendeletével felülbí-
rálta határozatát, s engedélyezte a zsidó vallású diákoknak a magyar tagozatokba 
történő beiratkozását és azok megnyitását.64 ennek köszönhetően, késéssel bár, de 
szeptember második felében végül megindulhatott a tanítás a szabadkai gimnázium 
magyar tagoza taiban is.

a minisztérium visszakozása azonban csak átmeneti volt. Továbbra sem álltak el 
attól a szándéktól, hogy a magyar tagozatokat a tanulók elégtelen létszámára hivat-

60 a szentai gimnázium megneheziti a magyar diákok felvételét – a tanfelügyelő tankönyv mono-
póliumot alapit. Hírlap, 1923. augusztus 26. 3.

61 a szuboticai szülők mozgalma az iskolarendelet megváltoztatásáért. Hírlap, 1923. augusztus 31. 
2. és: szülői értekezlet a gimnázium magyar osztályaiért – a szuboticai zsidó szülők az iskolaren-
delet megváltoztatását kérik. Hírlap, 1923. szeptember 4. 2.

62 elhalasztották a tanév megnyitását a szuboticai gimnáziumban – Tanitás helyett tatarozás. Hírlap, 
1923. szeptember 6. 5.

63 a város és az állam harca a gimnázium épülete miatt – Tiz év óta nem tatarozták az iskolát. Hírlap, 
1923. szeptember 9. 3.

64 megérkezett szuboticára az iskolarendelet módositása – zsidó tanulókat is felvesznek a magyar 
tagozat felsőbb osztályaiba – szülői értekezlet a gimnázium épületének tatarozásáról. Hírlap, 
1923. szeptember 11. 2. 
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kozva számolják fel. 1924 februárjában egy olyan elképzelés látott napvilágot, misze-
rint a diákokat nemileg választják szét, s külön fiú-, illetve leánygimnáziumot hoz-
nak létre. mindez végül az infrastruktúra elégtelen volta miatt mégsem valósult 
meg.65 

realizálódott viszont az az elbocsátási hullám, amely 1924 februárjában söpört 
végig a még megmaradt magyar iskolák tanári állományán. mindez súlyos tanár-
hiányt idézett elő, s a gimnáziumokat hatványozottan sújtotta. a tanárhiány miatt  
a még dolgozó munkaerőnek a heti 18–20 órás norma helyett 25–30 órát kellett meg-
tartania.66  

az elbocsátások és a pszichológiai nyomást el nem viselő önkéntes felmondások 
miatt, a következő, 1924/1925. tanévben a gimnáziumban mindössze 8 magyar tanár 
maradt, míg a magyar hallgatók létszáma 342 volt. Tegyük hozzá: 1924 szeptem-
berétől a hatóságok ismételten visszatértek a „zsidókérdés megoldásához”, s csak  
a kimenő – hetedik és a nyolcadik – évfolyamon engedélyezték a zsidóknak a ma -
gyar osztályokban való tanulását, az alsóbb tagozatokba ekkor már végérvényesen 
megtiltották a beiratkozásukat.67

a tanárhiány következtében az 1924/1925-ös tanévben több magyar osztályban 
csak napi két órát tudtak megtartani. egyáltalán nem volt biztosítva olyan, szigorúan 
kötelező, év végi vizsgát maga után vonó tárgyak oktatása, mint az államnyelv és  
a történelem. a tanárhiány egyébként nemcsak a magyar osztályokat sújtotta. az 
intézmény 1200 tanulóját – elvileg – egyetlenegy tornatanárnak kellett oktatnia.68

röviden utalni szeretnék arra is, hogy akárcsak zentán és szabadkán, úgy Becs -
kereken is hasonló problémák nehezítették az 1923/1924. tanévben a gimnázium 
magyar tagozatainak a megnyitását, ahol a Vi. és a Viii. osztályban csak október 
20-án kezdődhetett meg a tanítás.69 

ráadásul a szabadkán lejátszódott események pszichológiai lecsapódása, a zsi-
dók kitiltása a magyar tagozatokról a következő évben Becskereken is éreztette  
a hatását. az itteni magyar zsidók – jóval kisebb befolyásuk miatt – korántsem tud-
tak olyan erélyesen fellépni, mint szabadkai társaik, s kényszeredetten más tagoza-

65 nem szüntetik meg a suboticai gimnáziumot – a leány-gimnázium független lesz a régi intézettől 
– Borovnyák igazgató nyilatkozata. Bácsmegyei Napló, 1924. február 13. 2.

66 elbocsátásokkal orvosolják a tanárhiányt – az ujabb redukció veszélyezteti az oktatást – sorra 
elbocsátják a régi magyar tanerőket. Bácsmegyei Napló, 1924. február 15. 2.

67 nincs elég tanár a szuboticai gimnáziumban – a szuboticai gimnáziumnál nem tudnak még  
a legujabb korosec-rendeletről. Hírlap, 1924. szeptember 18. 2.

68 katasztrofális tanárhiány a suboticai gimnáziumban – egyes osztályokban csak napi két órát 
tanitanak. Bácsmegyei Napló, 1924. szeptember 20. 2.

69 megnyilt az állami gimnázium magyar tagozatának Vi. és Viii. osztálya – Hétfőn megkezdik  
a tanitást – még nincs rendelet a szabad iskolaválasztásról. Bácsmegyei Napló, 1923. október 21. 2.
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tokra íratták át gyermekeiket. mindez pedig lavinát indított el: a keresztény szülők  
a zsidók kiiratkozása miatt, tartva a magyar osztályok esetleges bezárásától, még a 
tanév kezdete előtt tömegesen íratták át gyermekeiket a szerb osztályokba. egy ezzel 
kapcsolatos tudósításból tudjuk, hogy a nagybecskereki gimnáziumba ekkor össze-
sen száznyolcvankettő magyar tanuló járt – az első évfolyamba hetvenketten, a má -
sodikban negyvennégyen, a negyedikben hatvanhatan –, míg a tömeges kiiratkozá-
sok után a harmadik évfolyamon csak hat magyar diák maradt. ennek következtében 
az 1924/1925. tanévben a gimnázium harmadik osztályát be is zárták. Hogy miért 
éppen ezt az évfolyamot érintette a tömeges távozás, arra nem találtunk eddig uta-
lásokat.70    

Vi. az új oktatási törvény 

1925. február 14-én, a tanév kellős közepén Pribičević arra hivatkozva, hogy auszt-
riában bezárták a szláv nyelvű osztályokat, egyik napról a másikra felszámolta  
a verseci és a verbászi német gimnázium felsőbb tagozatait, míg az újvidéki és a pan-
 cso  vai német gimnázium összes osztályát bezáratta, s ezzel gyakorlatilag lefejezte  
a Vaj  daság területén a német gimnáziumi oktatást. 

mindez előrevetítette, hogy hasonló intézkedést kívánt foganatosítani a még meg-
maradt magyar iskolák ellen is.71 a miniszter a Bácsmegyei Naplónak adott nyilatko-
zatában nem is próbálta meg árnyalni a bezárások tényét: „Valóban elrendeltem  
a pancsevói és a novisadi alsófokú gimnázium párhuzamos német osztályainak bezá-
rását – itt ugyanis csak a négy alsó osztály működött – valamint a verbasi és vrsaci 
gimnázium négy felső osztályának bezárását. […] a külügyminisztérium útján ada-
tokat kaptam az ausztriában élő szláv kisebbség iskolai helyzetéről, amiből megálla-
pítottam, hogy az ausztriai szlávoknak egyáltalán nincs önálló iskolájuk.” majd 
fenyegetésként egyenesen és félreérthetetlenül arra utalt, hogy a magyarok sem szá-
míthatnak sokkal jobb forgatókönyvre, mert „[…] a külügyminisztériumtól adatokat 
kértem arra nézve, hogy a magyarországon élő szláv kisebbség milyen iskolákkal 
rendelkezik. igaz ugyan, hogy kevés szláv él magyarországon, de mégis tisztában 
kell lennünk, hogy milyen iskolaügyi helyzetük. ezuttal bekértem az adatokat a kö -

70 a gimnázium magyar tagozatának harmadik osztálya veszélyben – megnövekedett a becskereki 
gimnázium tanulóinak a száma. Bácsmegyei Napló, 1924. szeptember 9. 2.

71 Pribicsevics kiirtja a nemzetiségi iskolákat – Beszüntette a gimnáziumok német osztályait  
– a magyar osztályokat is veszély fenyegeti. Bácsmegyei Napló, 1925. február 14, 3. – a német 
iskolák betiltása után a magyar középiskolák következnek. Hírlap, 1925. február 15. 1.
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zépiskolák magyar osztályainak létszámáról és a tanerő létszámáról is, hogy pontos 
képem legyen a magyar középiskolai oktatásról.”72

mindez nem Pribičević és a Demokrata Párt magánakciója volt. az intézkedést  
a minisztertanács következő ülésén a radikálisok, sőt személyesen Pašić miniszter-
elnök is támogatásáról biztosította.73  

1925. május 20-án Pribičević hivatalosan is közzétette az elemi iskolákról szóló új 
törvénytervezetét, amely 12 fejezetből és 194 szakaszból állt. 74 a törvény első sza-
kasza általános rendelkezéseket tartalmazott. ezek szerint az elemi iskola az ifjúsá-
got nemzeti szellemben, az állami egység szellemében nevelte. nyolc éves kötelező, 
az állam terhére történő oktatást irányzott elő. a 35. paragrafus szabályozta a nem-
zetiségi iskolákat, s ennek a szó szerinti szövege a következő volt: „[…] az oktatás 
minden elemi iskolában az állami nyelven folyik. azokon a vidékeken, ahol jelentős 
számban élnek más faju és nyelvű állampolgáraink, a hivatalos nyelven való oktatás 
mellett ugyanabban az állami iskolában kérelmükre a közoktatási miniszter meg 
fogja engedni az anyanyelvükön történő oktatást az első négy évben, kivéve a nem-
zeti tárgyak csoportjának oktatását, amely az állam nyelvén fog folyni (állami nyelv, 
földrajz és történelem).”75

a fentiekből látható, hogy a tervezet elvileg ugyan biztosította a kisebbségek elemi 
oktatását, azonban alkotmányellenes módon csak az első négy évében engedélyezte 
az anyanyelvi oktatást. azt is csak elvileg, mivel annak megindítása kérelemhez volt 
kötve, s elbírálása kizárólag a miniszter diszkréciós hatáskörébe tartozott. ráadásul 
a törvénytervezet nem határozta meg, hogy egy adott kisebbségnek milyen lakossági 
számarány mellett ad lehetőséget a kérelem benyújtásához. magyar, de német vonat-
kozásban is külön problémát jelentett az a kitétel is, miszerint a javaslat faji, s nem 
nyelvi kisebbségekről beszélt, vagyis a zsidóságot, amelyet a szerb törvények külön 
etnikumként kezeltek, véglegesen és végérvényesen leválasztotta a magyar és kisebb 
mértékben a német iskolákról.

Bár a törvényt a szerb–horvát ellentétek miatt nem sikerült elfogadni, azonban  
a kisebbségekre vonatkozó részt Pribičević 1925. június 25-én rendelet formájában 

72 Pribicsevics a magyar osztályok megszüntetéséről – egyelőre csak az adatokat kéri be – nyi -
latkozott a magyarságnak a választások alatt tanusitott magatartásáról is. Bácsmegyei Napló, 
1925. február 15. 3.

73 Pribicsevics felhatalmazást kapott a kisebbségi iskolák redukálására. Hírlap, 1925. február 22. 4.
74 Pribicsevics törvénytervezete az elemi iskolákról – a magániskolák működésének szabályozása 

– a nemzetiségi iskolákról nem emlékezik meg a tervezet. Bácsmegyei Napló, 1925. május 21. 1.
75 Pribicsevics iskolatörvénytervezete – nyolc éves lesz az oktatás – a nemzetiségi tanulókat az 

alsó osztályokban anyanyelvükön is tanithatják – ha a miniszter megengedi – fakultativ vallás-
oktatás – nemzetiségi vidékeken előkészitő tanfolyamokat szerveznek. Bácsmegyei Napló, 1925. 
május 23. 3.
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mégis bevezette.76 a törvénytervezetet végül a királyi diktatúra idejében, 1929 dec-
emberében rendelet formájában tették a jogrendszer részévé.77 lényegi pontjaiban 
gyakorlatilag teljesen átvette a pribičevići elképzeléseket, s az országban bevezette  
a nyolcosztályos elemi rendszerét, míg a középfokú oktatásban három iskolatípust  
– a gimnáziumot, a reálgimnáziumot és a reáliskolát – ismert el. elvileg ugyan lehe-
tővé tette a magániskolák létesítését is, de azok alapítását a kisebbségek esetében 
olyan teljesíthetetlen feltételekhez kötötte, amelyek gyakorlatilag teljességgel kizár-
ták, hogy ilyen intézményt nyithassanak. 

Pribičević szellemében érvényes maradt az a rendelkezés is, amelynek az oktatási 
miniszter engedélyéhez kötötte az elemi alsó négy osztályában a magyar és a német 
nyelvű oktatás megindítását, azzal, hogy az államnyelv, a földrajz és a történelem 
tanítása ezekben az osztályokban is csak államnyelven történhetett. az elemi felsőbb 
tagozataiban tehát nem volt lehetőség a magyar és a német nyelven tanulni, a közép-
fokú magyar és német osztályokat pedig végérvényesen felszámolták. 

Vii. a magyar felsőoktatás helyzete

a Délvidéken valódi felsőoktatási intézményekről az 1918 előtti időszakban nem 
lehetett beszélni – a továbbtanulni vágyók túlnyomó többsége Budapesten folytatta 
tanulmányait. ettől függetlenül egy rövid kitérő erejéig meg kell emlékeznünk a sza-
badkai Tanítóképzőről is. 

magának a Tanítóképzőnek a működését, annak szerkezeti és szervezési struktú-
ráját az 1868-ban meghozott népoktatási törvény szabályozta. az intézményt a város 
előterjesztésére az oktatási minisztérium által kinevezett felügyelő Bizottság és az 
igazgató irányította.78 kezdetben ennek a testületnek a hatásköre volt a Tanítóképző 
szakmai életének a koordinálása, de egyben ez a szerv ellenőrizte az órákat, s végül 
annak tagjai látták el a hallgatók évi vizsgáztatását és osztályzását is.79 idővel az 
adminisztrációs tevékenységet az oktatási minisztérium fokozatosan a saját hatáskö-
rébe rendelte, így a felügyelő Bizottság hatásökre gyakorlatilag az intézmény gazda-
sági ügyeinek az intézésére korlátozódott.

a Tanítóképzőbe a népiskolai törvény értelmében az alapfokú – népiskolai kép-
zettséggel rendelkező, orvosi igazolást bemutató, 14. életévüket betöltött lányok je -
lentkezhettek. a felvételi eljárás szigorú volt – a népiskolákban oktatott tárgyak 

76 JanJetović, 2005. 239.
77 a. sajti, 2004. 124
78 ias (szabadkai levéltár) 8365/polg 871
79 ias 4472/polg 872, 7406-872/3 873
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sokaságából – többek között magyar és német nyelvből, földrajból, történelemből – 
kellett szóban és írásban vizsgát tenni.80 

a Tanítóképző története 1871. május 14-én kezdődött, amikor a Vallási és közok-
tatási minisztérium 10 940-es szám alatt keltezett rendeletében hivatalosan érte-
sítette szabadka akkori vezetőit, hogy az országgyűlés határozata alapján öt ilyen 
intézményt fognak felállítani az ország területén; mégpedig szabadkán, nagyvára-
don, Debrecenben, aradon és Temesváron. a minisztérium leiratában egyben utasí-
totta a város vezetőségét, hogy a tanítóképzőt ideiglenes jelleggel még abban az 
évben mindenképpen nyissa meg, s két éven belül saját terhére gondoskodjon meg-
felelő épületről is.81

a Tanítóképzőt a bevonuló szerb hatalom 1919-ben arra hivatkozva, hogy annak 
további működése „az állami és szerb nemzeti érdekek veszélyeztetésének számít”, 
elsőként számolta fel.82 

mindez lényegében egy aránylag szűk kört érintett, mivel – ahogy arra már utal-
tam – a magyarok többsége 1918 előtt, de utána is elsősorban Budapesten tanult 
tovább. Bár az impériumváltás után a magyarországi továbbtanulás lényegesen meg-
nehezült, egészen 1926-ig, ha zökkenőkkel is, de nem szűnt teljesen meg. 1926. július 
13-án a magyar állami és revíziós befolyás megakadályozása céljából a belügymi-
nisztérium megtiltotta a magyar nemzetiségű személyeknek a külföldi – elsősorban 
magyar egyetemeken való engedély nélküli továbbtanulását.83 

szerb forrásokból tudjuk, hogy a hatóságok 1927-ben 11, 1928-ban 27, 1929-ben 
29, 1930-ban 19, 1931-ben 1 továbbtanulási engedélyt adtak ki. ismert az elutasítások 
száma is: 1927-ben 12, 1928-ban 19, 1930-ban 7, 1931-ben pedig 1.84 

a délvidéki magyarok ilyen körülmények között zágrábban, Belgrádban, illetve 
szabadkán a jogi karon tanulhattak tovább.85 a két világháború időszakában a tel-
jes létszámuk nagyjából 500 volt.86 ezeknek a fele zágrábban katolikus lelkész, 
jogász és gyógyszerész szakon végzett. a rendelkezésre álló adatok szerint 1924 
és 1937 között zágrábban 75 katolikus lelkész, 60 jogász, 52 gyógyszerész, 22 orvos, 

80 iz prošlosti Učiteljske škole 1778–1965 (feljegyzés, kézirat a szabadkai levéltárban), 13.
81 ias 3844/154. 1871.
82 a. sajti, 2004. 129.
83 Dimić, 1997. 69.
84 Uo. 70.
85 a két világháború közötti délvidéki/vajdasági egyetemisták politikai és közéleti szerepvállalásáról 

bővebben ld. Dévavári zoltán: árkádia útján (indulás és útkeresés – a Híd eszme- és politikatör-
ténete). in: Mozgalom, kultúraformálás, gondolkodás: Tanulmányok a Híd történetéből. Szerk . 
faragó kornélia. Újvidék–zenta, forum–Vajdasági magyar művelődési intézet, 2014. 13–77. 

86 a. sajti, 2004. 129.
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10 ta  nár, 6 mérnök, 1 vegyész és 1 állatorvos szerzett diplomát. Ugyanebben az idő-
ben Belgrádban 10 tanár, 8 orvos, 7 mérnök kapott oklevelet.87

Vii. összegzés 

a belgrádi konvenció a békeszerződés megkötéséig a szerb csapatok által elfoglalt 
délvidéki területeken a közigazgatást magyar kézen hagyta. ennek ellenére a beren-
dezkedő új hatalom azonnal hozzákezdett az általa birtokba vett vidékeken a magyar 
államhoz köthető szinte összes intézményrendszer – így az iskolák – radikális, nem 
egy esetben azonnali felszámolásához. 

Bár a szerb–Horvát–szlovén királyság 1919. december 5-én deklarálta, hogy 
fenntartások nélkül elfogadja a közte és a szövetséges főhatalmak között kötött 
kisebbségvédelmi szerződést, a valóságban ezt nem tartotta be. az oktatáspolitiká-
ban 1919-ben, de legkésőbb 1920-ban egyértelmű lett, hogy Belgrád a magyar intéz-
ményrendszer totális megszüntetését tartja kívánatosnak.

a magyar iskolarendszer felszámolásának jogtechnikája elsősorban svetozar Pri -
bičević oktatási miniszter nevéhez volt köthető. a magyar iskolák megszüntetésével 
párhuzamosan létrejött magyar tagozatok intézménye a legtöbb esetben csak átme-
neti volt. a korszak erőteljes jellemzője a kisebbségi iskolák és tagozatok fokozatos, 
évről-évre felgyorsuló leépítése, az egyéni életekben pedig a bizonytalansággal és 
a tehetetlen kiszolgáltatottsággal járó pszichés megfélemlítés folyamatának az állan-
dósulása.

mindebben különösen fontos szerepet játszott a beiratkozáshoz kötött, számos 
visszaélésre módot adó névelemzés rendszere, amely a magyar tagozatok esetében 
radikálisan csökkentette a potenciálisan számba vehető diákok létszámát.

a különböző szegregációs intézkedések térnyerése az iskolapolitikában a hivata-
los állami kommunikáció szerint a magyar szupremácia felszámolását volt hivatott 
szolgálni. a valóságban azonban elsősorban a kisebbségi magyar társadalom szel-
lemi szintjének a mesterséges, felülről indukált erózióján túl az etnikai megosztás  
– elsősorban a zsidóknak és az asszimilációra lépett németeknek a magyarságról 
való leválasztása céljából foganatosított, sikeres, 1925 végére lényegében befejező-
dött – intézkedéssorozata volt.

87 Uo. 130.
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bataLKa Krisztina

a felVéTeli korláTozás kérDései  
a műegyeTemen 1918–1920-Ban

az 1920. évi XXV. törvény alapján a magyar királyi józsef műegyetemen is alkal-
mazott numerus clausus bevezetése a téma szakirodalmában alapvetően már feldol-
gozott téma.1 Így tanulmányomban – mintegy a „zárt szám” megvalósulásának előz-
 ményeként – az első világháború vége és a numerus clausus bevezetése közötti 
időszak különböző felvételi korlátozásait mutatom be. mindezt egy olyan kar, akkori 
nevén Vegyészmérnöki szakosztály példáján keresztül szemléltetem, amelyre egy-
aránt jellemző volt a nemi, a mennyiségi és a minőségi jellegű korlátozás. egyúttal 
arra is kísérletet teszek, hogy rávilágítsak annak a megállapításnak az eddig kevésbé 
ismert részleteire, amely szerint e szakosztály kezdeményezésére foglalt állást  
a numerus clausus mellett a műegyetem.2 

az első világháborút megelőző felvételi korlátozások

a magyar felsőoktatás helyzetére az első világháború előtt az átalakulás volt jel-
lemző, mivel nem állt rendelkezésre az ország és a lakosság méretének megfelelő 

1 A felvételi rendszer változásai a források tükrében 1871–1949. a Budapesti műszaki és gazdaság-
tudományi egyetem levéltárának kiadványai. összeáll.: osváth zsolt. Budapest, Budapesti 
műszaki és gazdaságtudományi egyetem, 2001. – A Műegyetem története 1782–1967, III. kötet . 
szerk.: héberger károly. Budapest, 1979. (kézirat, a továbbiakban: héberger1979.) – hoLLósi 
gábor: „zárt szám” a mérnökképzésben. a numerus clausus műegyetemi bevezetése. in: VE 
RITAS Évkönyv 2014. szerk. ujváry gábor. Budapest, VeriTas Történetkutató intézet–ma  gyar 
napló, 2015. 147–194. (a továbbiakban: hoLLósi, 2014.) – Kiss márton: a műegyetemre való beju-
tás feltételei és ennek változásai 1945-ig. in: Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. század
ban. Az MFLSZ 2010. évi vándorgyűlése. szerk.: Kissné bognár krisztina–MoLnár lászló-osváth 
zsolt. Budapest, magyar felsőoktatási levéltári szövetség, 2010. 57–66. (a továbbiakban: Kiss, 
2010.) – Kovács M. mária: Liberalizmus,  radikalizmus, antiszemitizmus. A ma  gyar or  vosi, ügy
védi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Budapest, Helikon, 2001. – Kovács M. mária: 
Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945. Budapest, napvilág, 2012.  
(a továbbiakban: Kovács M., 2012.), LaDányi andor: Az  egyetemi ifjúság az ellenforradalom első 
éveiben. Budapest, akadémiai, 1979. (a továbbiakban: LaDányi, 1979.), LaDányi andor: a nume-
rus clausustól a numerus nullusig. Múlt és Jövő, 2005/1. 56–74.

2 Kovács M., 2012, 222.
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számú és minőségű (vidéki) felsőoktatási intézmény (ennek megfelelően a budapes-
tiek túlzsúfoltak voltak). a kormányzati tervek – a tudományos és gazdasági szem-
pontok biztosítása mellett – a nemzetiségi, sőt felekezeti nézőpontokat is figyelembe 
vették (így például az 1912-ben létesült debreceni tudományegyetemen protestáns 
teológiai fakultás is alakult). a szintén 1912-es alapítású pozsonyi tudományegyetem 
orvosi karral rendelkezett ugyan, de természettudományi fakultás csak az 1872-ben 
megalapított kolozsvári egyetemen működött. Ugyanakkor a dualizmus kori iparfej-
lődés, vasútépítés, vízszabályozás egyre növekvő számú természettudományos, mű -
szaki szakembert, az pedig egyre több hallgatót igényelt a szakirányú felsőoktatásba. 
az 1897/98-as tanévben a műegyetem hallgatói létszámával a harmadik helyen állt 
európában Berlin és münchen után (ugyanakkor, amíg németországban 10 ezer la -
kosra 2, ausztriában másfél, nálunk kevesebb, mint egy műegyetemista jutott), ebben 
az évtizedben számuk megduplázódott, míg az utolsó békeévre már ez a mennyiség 
is majdnem megduplázódott.3

a gyorsan növekvő hallgatószám miatt az egyetem már akkor túlzsúfolttá vált, 
amikor 1909-ben átköltözött a múzeum körútról a lágymányosi, mai campusára.4  
a túlzsúfoltság következtében ezért már ekkor felvetődött a felvételi korlátozás (nu -
merus clausus) bevezetése, azonban a döntést 1913-ban azzal halasztották el, hogy 
egyrészt éppen egy új szakosztályt készül felállítani az intézmény (ez volt az 1914 
őszétől működését megkezdő közgazdasági osztály), másrészt pedig az intézkedés 
éppen a mérnöki pályára készülőket riasztaná el a szakemberhiányos területről. 
Így a korlátozás helyett még inkább a fejlesztés felé fordult az egyetem és a kormány-
zat figyelme.5 

3 a műegyetemi hallgatók számának változása 1891–1913 között a ii. félévi beiratkozások átlaga 
alapján: 1891–1895: 729 fő, 1896–1900: 1256 fő, 1901–1905: 1442 fő, 1906–1910: 1329 fő, 1909/10.: 
1520 fő, 1910/11.: 1687 fő, 1911/12.: 1885 fő, 1912/13. : 2131 fő, 1913/14.: 2461 fő (viczián jános: 
Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken 1914–1919. felsőoktatás-történeti kiad-
ványok Új sorozat 2., Budapest, elTe levéltára, 2002. 17-20. (a továbbiakban: viczián, 2002.).

4 már ezt megelőzően, 1900 tavaszán – éppen a vegyészeti és egyetemes szakosztály kezdeménye-
zésére –készített felterjesztést az intézmény, amelyben k. lipthay sándor rektor kifejtette, hogy  
a műegyetemi építkezések csúszása miatt az általános kémiai, de még inkább a kémiai technoló-
giai laboratóriumban olyan helyhiány alakult ki, amely miatt az egyetem a vegyészhallgatók meg-
felelő kiképzését biztosítani nem tudja, ezért kérte a minisztert, hogy a vegyészi szakosztály első 
évfolyamára felvehető hallgatók számát a korábbiakhoz képest korlátozza (Kiss. 2010. 62.)

5 ez egyrészt egy műegyetemi tanulmányi reformot jelentett, másrészt új műegyetem(ek) létesítésé-
nek tervét. már 1910 körül megkezdődött mind a szervezeti, mind a szigorlati szabályzat felülvizs-
gálata, hogy az oktatás bővítése és hatékonyabbá tétele, valamint a hallgatói zsúfoltság javítása 
érdekében szükséges változtatások mielőbb belekerüljenek. az intézményrendszer bővítését pe -
dig az indokolta, hogy az 1910-es évek elején csak két műszaki felsőoktatási intézmény volt az 
országban (a műegyetem mellett a bányászati és erdészeti főiskola selmecbányán), miközben a 
monarchia nyugati részén hét (köztük Bécs, Prága, Brünn, graz). a második magyar műegyetem 
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egy másik felvételi korlátozás a nőket érintette. magyarországon egy 1895-ös ki -
rályi határozat eredményeképpen tanulhattak egyetemen a nők, kivéve a műszaki és 
jogi területet. műegyetemi tanulmányokat rendkívüli hallgatóként „csak átmenetileg 
és csupán azokban az esetekben” folytathattak, ha máshol rendes hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkeztek, 1903-tól pedig tovább szigorították a korlátozásokat, a vizs-
gaeredményekhez kötve a felvételt.6 Ugyanakkor az érettségizett lányok száma az 
1910–14-es évek között bőven megduplázódott, annak ellenére is, hogy például vidé-
ken az érettségi letétele korántsem volt minden esetben lehetséges (olyan kevés hely 
állt a nők rendelkezésére a középiskolákban, hogy magántanulóként kellett felkészül-
niük a vizsgákra, vagy csak érettségit nem biztosító iskolákba járhattak).7 

a műegyetem tanácsa 1910-ben foglalkozott először bővebben a kérdéskörrel ép -
pen a vegyészmérnöki szakosztályt érintő egyedi beadvány nyomán, azonban a hatá-
lyos szervezeti szabályzat értelmében érdemi intézkedés nem történt.8 a források 
tanúsága szerint a vita során felhozott pro és kontra érvek legalább annyira tanús -
kodtak az idők szavát megértő elvi támogatásról és a racionális probléma-felisme-
résről, mint a nők felsőoktatásban való részvételének elvi elutasításáról.9 az első 

kérdése így már a századforduló éveinek egyik legsürgetőbb felsőoktatási problémájaként jelent-
kezett. a Temesvárra tervezett egyik intézmény a történelmi eseményekből kifolyólag csak 1920 
őszén nyílt meg, már román Politechnikumként. 1917 őszén a harmadik magyar műegyetem terve 
is felmerült kassa székhellyel. itt az előkészületek nem jutottak olyan messzire, mint Temesvár 
esetében, majd a megváltozott történelmi-politikai helyzetben csak 1937-ben kezdte meg működé-
sét a városban az immár csehszlovák műegyetem.

6 külföldi bizonyítványok alapján pedig csak azokban az esetekben voltak felvehetők, ha az előta-
nulmányok alapján azt az illetékes kar vagy a rektor javasolta. arra az időszakra nézve pedig, 
amíg az egyetemre készülő nők a szükséges tanulmányok pótlását végzik, a hatályos intézményi 
szabályzatok szerint történt az ideiglenes rendkívüli hallgatói minőségben eltöltött tanulmányi idő 
rendes tanulmányai közé történő beszámítása vagy be nem számítása (Budapesti műszaki és 
gazdaságtudományi egyetem levéltára, a továbbiakban: Bmel 3/c. 16. d 24. t., 517/1896–97.sz. 
és Bmel 3/c. 24. d. 62. t., 1222/1904. sz.).

7 egry gábor: Szép dolog a nők egyenlősége, de nem is olyan egyszerű (http://elsovh.hu/nok-az-
egyetemen/, letöltés ideje: 2016.01.27.) 

8 oláh irén és Hindi szabó gizella, az országos nőképző egyesület leánygimnáziuma Viii. osztá-
lyos tanulói engedélyt kértek arra, hogy a következő tanévben a műegyetem vegyészmérnöki 
szakosztályába rendes hallgatóként beiratkozhassanak (az egyetemi Tanács 1910. március 12-i 
ülés 107. napirendi pontja, Bmel 3/a. 4. d., illetve Bmel 3/c. 32. d. 2. t., 706/1910. sz.).

9 lázár Pál szerint például a nők számára alkalmat kell adni az érvényesülésre minden téren, amely 
„szociális kötelesség”, ugyanakkor a szakosztályok saját különleges szempontjait is figyelembe 
kell venni. gaál jenő hozzászólása több mint érdekes, egyrészt leszögezte, hogy „a tudomány 
szabadságának gátat felállítani nem szabad”, ugyanakkor rögtön hozzá is tette, hogy a nők esetében 
külön kell választani a tanulás és a minősítés kérdését (ez első, az oktatásban-kutatásban is részt 
vevő nő Vendl mária volt, aki 1913-ban szerzett diplomát és egyetemi magántanár lett, és akinek 
két fivére és férje is geológusok voltak, köztük Vendl aladár, a műegyetem későbbi ásványtan 
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világháború előtt végül mégis lettek női hallgatói a műegyetemnek: az 1912/13-as 
tanévben 32, az 1913/14-esben pedig 37 nő iratkozott be a vegyészmérnöki szakosz-
tályba.10

nőket érintő felvételi korlátozások az első világháború után

az első világháború kitörését követően a kérdés nem szorult háttérbe, sőt, a nők 
háborús szerepvállalásának következményeként az egyetemi egyenjogúsítás ügye 
újabb lendületet kapott. emellett a hadbavonult hallgatók miatt elnéptelenedő felső-
oktatási intézmények „kiszolgáltatott” helyzetének köszönhetően is egyre hangsú-
lyosabbá vált a nők felsőoktatásban való részvételének kérdése. az 1918. december 
7-én kiadott kultuszminiszteri rendelet végül eltörölte a nőket sújtó utolsó egyetemi 
felvételi korlátozásokat, amivel a műegyetemet és a jogi egyetemet is megnyitotta  
a nők előtt. 1918/19. ii. félévében – már rendes hallgatóként – tízen iratkoztak be 
elsőként a műegyetemre, ami az összes hallgató 0,21 %-át jelentette: ebből 4 mér-
nök, 3 építész, 1 gépész és 2 közgazdasági osztályos hallgatónő volt.11 

a rendeletet kiegészítő újabb rendelkezés azonban a vegyészmérnöki szakosztály-
ban csak az 1919/20. tanévtől engedélyezte a nők felvételét.12 Így elutasították azt  
a beadványt is, amelyet a Tudományegyetem fizika–kémia szakos, a műegyetem 
vegyészmérnöki szakosztályába beiratkozni szándékozó női hallgatók írtak Czakó 
adolf rektornak. a dokumentum érdekessége, hogy a kérelmezők éppen a laborató-
riumi helyhiány enyhítésére hivatkoznak, azzal, hogy ők már teljesítették a kötelező 
három féléves gyakorlati labormunkát, ezért nem foglalnának el másoktól helyet  
a műegyetemi laborokban (a laboratóriumi kapacitás ugyanis állandósult probléma 

professzora). schuller alajos tudományegyetemi oktatási tapasztalatai alapján a nők felvétele ellen 
foglalt állást, amelyet a valóban egyre inkább akut problémává váló helyszűke okán sem támogatott. 

10 az egyetemi Tanács (a továbbiakban: eT) 1912 nyarán engedélyezte, hogy a Tudományegyetem 
bölcsészkarára beiratkozott kémia szakos nőhallgatók rendkívüli hallgatóként részt vehetnek a mű -
egyetemi előadásokon és laboratóriumi gyakorlatokon (eT 1912. június 10-i ülés, Bmel 3/a. 4. d., 
illetve viczián, 2002. 67.)

11 összehasonlítva más intézményekkel: kolozsváron 27%, a budapesti tudományegyetem orvosi 
karán szintén kb. 27%, a bölcsészkaron pedig 48% volt a női hallgatók aránya az 1916/17-es tanév-
ben. ez volt a csúcspont a háborús tanévekben a teljes felsőoktatást is tekintve (17 %). a statiszti-
kai adatokat közli viczián, 2002. 67–70.

12 a vegyészmérnöki szakosztályt érintő felvételi korlátozást a 236.068/1918. Vkm rendelet tartal-
mazza.
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volt, sőt, a numerus clausus kifejezésnek az első világháborút követően műegyetemi 
forrásban történő első megjelenése is ehhez köthető).13

a női hallgatók hamarosan újra kiszorultak a műegyetemről: az intézmény veze-
tője 1919-ben saját hatáskörben kitiltotta őket a vegyészmérnöki osztályról (az 1918-as 
Vallás- és közoktatási minisztériumi /Vkm/ rendelet kiegészítő rendelkezése tehát 
valójában sosem lépett életbe), új nőhallgató pedig egyik osztályba sem iratkozhatott 
be, amit kultuszminisztériumi rendelet is megerősített, azaz az 1919/20. tanévtől nők 
– további rendelkezésig – nem voltak felvehetők.14 Természetesen azok, akiket az 
1918/19. tanévre már rendes hallgatóként felvettek, tanulmányaikat a tanulmányi és 
szigorlati szabályzat rendelkezéseinek megfelelően folytathatták és befejezhették.15 

a későbbiekben 1924-ben engedélyezték, hogy az építészmérnöki szakosztályba  
a hallgatók 5%-ig felvehessenek nőket is (ha a létszámot férfiak nem töltik be). ezt a 
belső szabályozást és gyakorlatot megerősítette egy 1927-es Vkm rendelet, amely 
csak az építészi és közgazdasági pályát nyitotta meg a nők előtt, a többi szakosz-
tályba a nők csak „az egyes karok, illetve szaktanárok hozzájárulása esetén”, egyes 
előadások hallgatására, mint vendéghallgatók, kaphattak engedélyt.16 mindez annak 
a kormányzati politikának a koncepciója mentén történhetett, amely az 1920-ban 
egyharmadára csökkent országba az elcsatolt területekről visszaáramló értelmiség 
okozta munkaerő-piaci túlkínálatot próbálta kezelni.

általános felvételi korlátozások (és engedmények)  
az első világháború végén

a háború idején a bevonult hallgatóik számára biztosított tanulmányi kedvezmények 
ügyéhez a műegyetem a lehetőségek határáig rugalmasan viszonyult.17 azonban  

13 a dokumentumot közli: osváth, 2001. 21–22.
14 a vegyészmérnöki szakosztály, 1919. február 5-i ülésén ugyanakkor még azzal utasította el len -

gyel ibolyka iV. éves bölcsészhallgató kérelmét, hogy nők az 1919/20. tanévtől iratkozhatnak be, 
így ő is a 2. évfolyamba, feltéve, ha mindazokból az elsőéves tárgyakból, amelyekből még nincs 
osztályzata, a tanév elején sikeresen felvételi vizsgát tesz (Vegyészmérnöki szakosztály, 1919. 
február 5-i ülés 13. napirendi pontja, Bmel 106/a. 4. kötet). 

15 a 12.428–1920. B. XVi. sz. Vkm rendelet (az eT 1920. április 16-i ülés jegyzőkönyve közli, Bmel 
3/a. 4. d.). ennek megfelelően az 1920/21. tanévben mindössze 1 építész és 1 gépész női hallgató 
volt jelen a műegyetemen, akik az 1918/19. tanévben megkezdett tanulmányaikat befejezhették.

16 a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1927. évi 63.000. számú rendelete a nőknek a tudo-
mányegyetemekre, a műegyetemre és az egyetemi közgazdaságtudományi karra való felvételének 
szabályozásáról. rendeletek Tára, 1927. 2257–2258. 

17 erről részletesebben ld. bataLKa krisztina: A Műegyetem az első világháborúban. Budapest, 
2014. (kézirat).
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a tanulmányi és vele együtt a felvételi kedvezmények nemcsak a saját katonadiákja-
ikra terjedtek ki.18 a háború következtében rokkanttá vált tisztek egyetemi felvétele 
kérdésében a kultusztárca által biztosított kedvezmények a műegyetemet is érintet-
ték: azok a magyar tisztek, katonai tisztviselők és tisztjelöltek, akik – a Viii. rang-
osztályig bezárólag – a közös hadsereg, haditengerészet, honvédség vagy csendőrség 
tényleges állományába tartoztak és a világháborúban rokkanttá váltak, érettségi bi -
zonyítvány és felvételi nélkül is rendes hallgatóként iratkozhattak be a műegyetem 
bármely szakosztályába. azok számára pedig, akik már fel tudtak mutatni korábban 
hallgatott féléveket vagy elegendő ismeretet igazoltak, az előírt tanulmányi időt is 
leszállíthatta az illetékes miniszter.19 a katonák felvételével kapcsolatban a műegye-
tem a háború végén szintén arra az álláspontra helyezkedett, hogy azok az aktív 
tisztek, akik „elveszítették pályájukat” (akár rokkantak, akár nem), minden érettségi 
bizonyítvány nélkül rendes műegyetemi hallgatók lehessenek.20

1918 tavaszán a Vkm már azon rokkant tartalékos tisztek és tisztjelöltek számára 
is lehetővé kívánta tenni a műegyetemre történő beiratkozást, akik az előírt érettségi 
bizonyítvány helyett tanítói oklevéllel, felsőkereskedelmi érettségivel vagy felső 
ipariskolai végzettséggel rendelkeztek. az egyetem ezt az ügyet „nagy körültekintéssel 
és óvatossággal” tárgyalta, nehogy „elvesszen a műegyetem tudományos jellege”,21 
„miután az engedély a műegyetemi tanulmányok sikeres folytathatására szükséges 
előképzettség hiánya miatt csak hiábavaló kísérletezésekre csábítaná s kárba   veszett 
anyagi és időbeli áldozatokkal sújtaná az illetőket, osztályaink nem lesznek abban  
a helyzetben, hogy az ilyen kérvényeket támogassák”.22 az intézmény ugyanis 

18 1917 folyamán például olyan török és bolgár hallgatók jelentkeztek felvételre, akik szinte még meg-
felelő érettségi bizonyítvánnyal sem rendelkeztek. a műegyetem velük kapcsolatban arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy akik a 17. életévüket betöltötték és az itteni tanulmányok megértéséhez 
szükséges matematikai és természettudományi előismeretekkel rendelkeznek, a nyelvi nehézségek 
ellenére felvételt nyerhetnek, azonban – a nyelvi nehézségekre tekintettel – csak a tanév végén kell 
vizsgázniuk (rT 1917. október 15-i ülés 10. napirendi pont, Bmel 3/b. 7. kötet, eT 1917. november 
16-i ülés 145. napirendi pont, Bmel 3/a. 5. d., valamint Bmel 3/c. 50. d. 1917/10. t. iratai). 

19 a Vkm 9000/1915. számú rendelete a „jelenlegi háború alatt rokkantakká vált katonai havidíja-
soknak a felső oktatás terén való továbbképzése körül nyújtandó kedvezményekről”. Rendeletek 
Tára, 1915. 2079.

20 rT 1918. december 19-i ülés 11. napirendi pont és rT 1919. január 21-i ülés 5. napirendi pont 
(Bmel 3/b. 8. kötet).

21 az intézmény szintén tárgyalta és véleményezte a kereskedelmügyi miniszternek a Vkm-hez kül-
 dött átiratát. rados gusztáv rektor szerint legfeljebb a kitűnően végzetteknek, s azoknak is csak 
bizonyos feltétel mellett volna megengedhető a beiratkozás, az ilyen szakiskolákból jövőknek 
ugyanis nem lehet meg az az általános tudásuk, amit a gimnáziumok és reáliskolák nyújtanak (rT 
1919. február 21-i ülés, Bmel 3/b. 9. kötet).

22 kivételt a felső ipariskolai végzettségűek jelentettek, akik csak abba az osztályba voltak felvehe-
tők, amely megfelelt az ottani szaktanulmányaiknak (rT 1919. március 11-i ülés 2–3. napirendi 
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ragaszkodott ahhoz, hogy csak a felső ipariskolát jelesen elvégzettek számára bizto-
sítja a felvételt, amennyiben gimnáziumi vagy reáliskolai érettségit tesznek.23 ebben 
a kérdésben felvételi korlátozásra végül nem volt módja az egyetemnek.24 

a kultusztárca a kérdést végül úgy rendezte, hogy az 1919/20. tanévtől kezdve 
középiskolai bizonyítvány nélkül csak az alábbiak voltak felvehetők a műegyetemre: 
rokkant tényleges tisztek, rokkant nem tényleges tisztek egyéni műegyetemi tanácsi 
engedéllyel, illetve a ludovika akadémiát végzett tényleges tisztek.25 

a tanulmányi, felvételi kedvezmények kérdésében a műegyetemnek minden 
rugalmassága ellenére konzekvensen érzékelhető a minőségből engedni nem akarása 
és elitegyetemi helyzetének fel nem adása. amikor például a Városi mérnökök or  szá-
 gos szövetsége még 1917-ben az ingyenes műegyetemi oktatás bevezetését vetette fel, 
az intézmény azzal foglalt állást a teljes tandíjmentesség és a vizsgadíjak megszün-
tetése ellen, hogy „az a tehetség nélküli hivatlanokat igen nagy számban csalogatná 
a műegyetemre és csak nagy szellemi proletariátus nevelésére vezetne”.26 a rektori 
tanács egy alkalommal pedig úgy érvelt a háborúban töltött évek kárpótlását és így  

pontok, Bmel 3/b. 9. kötet). a rendelet később azzal módosult, hogy a felvételek elbírálását szak-
osztályi hatáskörbe helyezte (rT 1919. március 18-i ülés 7. napirendi pont, Bmel 3/b. 9. kötet), 
majd visszautalta a közoktatásügyi népbiztosságra (rT 1919. május 13-i ülés 6. napirendi pont, 
Bmel 3/b. 9. kötet). a népbiztosság egyébként valamennyi középiskola-típusban végzettek, sőt 
ilyen végzettséggel nem rendelkező tehetséges munkásfiatalok egyetemi felvételének lehetővé 
tételére törekedett, felvételi vizsga rendszeresítésével. ennek szabályozására már nem került sor, 
bár a műegyetemi véleményezés a felvételi vizsgák tárgyában még 1919 júliusában elkészült (rT 
1919. július 22-i ülés 5. napirendi pont, Bmel 3/b. 9. kötet).

23 rT 1918. május 7-i ülés 1. napirendi pont (Bmel 3/b. 7. kötet)
24 a kultusztárca az egyetem ellenkező értelmű felterjesztése ellenére is megengedte, hogy azok  

a felső ipariskolát végzettek, akik az 1918/19. tanévben vagy a Tanácsköztársaság idején az 1919. év 
nyarán tartott, de végül érvénytelenített pótszemeszterben beiratkozott hallgatói voltak a műegye-
temnek, az újabb póttanfolyamra 1920 márciusában beiratkozhatnak (eT 1920. április 16-i ülés, 
Bmel 3/a. 5. doboz). majd az 5.255/1919. sz. közoktatásügyi miniszteri rendelettel „a jelenlegi 
háború alatt rokkantakká vált egyének tanulmányi kedvezményéről” arra utasították az egyete-
met, hogy a közoktatásügyi miniszterhez az illetékes szakosztályok „pártoló előterjesztésével” 
már azok a nem tiszt, de rokkanttá vált hadviseltek felvételi kérvényeit is megküldjék, akik tanítói 
oklevél, felsőkereskedelmi iskolai érettségi vagy felső ipariskolai végzettség alapján kérték a fel-
vételüket. Rendeletek Tára, 1919. 1574–1575. Ugyanakkor például egy egyéni kérvényt követően 
azt az egyetemi állásfoglalást elfogadta a kultusztárca, amely szerint a fiumei tengerészeti akadé-
miát végzettek csak rendkívüli hallgatóként vehetők fel, mivel hogy „a mai rendkívüli viszonyokra 
való tekintettel el lehetne-e és mily feltételek mellett tekinteni a rendes hallgatók számára előírt 
érettségi bizonyítványtól”, azt csak az akadémia tanulmányi rendjét megismerve lehet eldönteni 
(rT 1919. január 14-i ülés, Bmel 3/b. 9. kötet). 

25 a 12.428-1920. B. XVi. sz. Vkm rendeletről a rT 1920. március 4-i ülés 5. és az eT 1920. április 
16-i ülésen tárgyaltak (Bmel 3/b. 9. kötet és 3/a. 5. doboz). 

26 eT 1917. november 16-i ülés 59. napirendi pont, Bmel 3/a. 5. doboz



94

a felvételi kedvezmények kérdését illetően, hogy azt „[…] a műegyetemi oktatás ro -
vására alkalmazni nem okos és céltudatos dolog. a kárpótlás módját az oklevél meg-
szerzése után állami szolgálatban és egyéb úton kell megoldani.”27

a pótszemeszterek felvételi korlátozásai  

az elmaradt tanulmányok pótlására két alkalommal szervezett külön tanfolyamot az 
egyetem. az 1919. június–szeptember között tartott kurzusra csak azok iratkozhat-
tak be, akik katonai szolgálat miatt legalább 4 féléven át nem iratkozhattak koráb-
ban. azok számát korlátozták, akik korábban még nem voltak az egyetem hallgatói, 
illetve erre a kurzusra nem vettek fel rendkívüli hallgatókat sem. a vegyészmérnöki 
szakosztály ebben az esetben is külön elbírálás alá esett, amennyiben ide – a labora-
tóriumi kapacitásproblémák miatt – egyáltalán nem engedték meg a felvételt, csak 
októbertől, vagyis a következő rendes tanévtől.28

majd a szénhiány miatt bezárásra kényszerült intézményben az 1919/20-as tanévet 
helyettesítő, 1920. március és július között tartott rendkívüli pótszemesztert tartot-
tak, amelynek szintén voltak felvételi korlátozásai. erre a csonka félévre az egy-
idejűleg előírt igazolási eljárás mellett a következők voltak jogosultak beiratkozni:  
a háborús katonai szolgálatuk miatt három vagy több szemeszteren át be nem iratko-
zottak, a műegyetemi karhatalmi tagok, a háborúban rokkanttá váltak, a megszállott 
területekről érkezők minden korlátozás nélkül, illetve a műegyetemre nők csak 
akkor, ha már az 1918/19. tanévben is rendes hallgatók voltak.29 

a vegyészmérnöki szakosztály ezúttal is külön indítványozással élt: azt kérték, 
hogy csak azokat vegyék fel, akik háborús katonai kedvezményekre jogosultak, 
illetve laboratóriumi szigorlati feladatokat kívánnak elvégezni a pótfélévben.30 a pót-

27 rT 1918. január 15-i ülés 1. napirendi pont, Bmel 3/b. 7. kötet 
28 rT 1919. május 6-i ülés 2. napirendi pont, Bmel 3/b. 7. kötet
29 a Vkm 4131/1920. sz. rendeletéről a rT 1920. február 17-i ülés 3. napirendi pontja, Bmel 3/b. 

7. kötet. az igazolási eljárás a még nem hallgatók, illetve a már hallgató, de nem karhatalmista 
jelentkezők esetében a Tanácsköztársaság idején tanúsított magaviselet vizsgálatára és megítélé-
sére szolgált. az egységes eljárásról intézményi megállapodás is született (rT 1920. március 23-i 
ülés 1. napirendi pont, Bmel 3/b. 7. kötet). érdekesség, hogy ugyanakkor abban az esetben is 
ragaszkodtak a nők elutasításához, amikor az illető a műegyetemi ifjúsági karhatalom tagja volt, 
így jordán gizella esetében, aki ezzel az érveléssel kívánta megtámogatni felvételi kérelmét. az 
ügyét a rT 1920. március 25-i ülésén tárgyalták (Bmel 3/b. 9. kötet). egyébként teljesen formá-
lisan 3 nőt vettek fel a zászlóaljba egy fővezérségtől származó utasítás értelmében (LaDányi, 
1979. 258.)

30 rT 1920. január 20-i ülés 5. napirendi pont, Bmel 3/b. 7. kötet



95

 szemeszterekkel kapcsolatban egyébként éppen ők fogalmaztak meg éles kritikát  
a minőségi képzés védelmében: „az osztályt […] az a mély hazafias aggodalom 
vezette, mellyel hallgatóink mostani hiányos kiképzését kíséri. érezzük mindnyájan 
az abban rejlő veszedelmet, hogy különböző kényszerek hatása alatt, megcsonkított 
tanévekben vagyunk kénytelenek hallgatóinkat úgy, ahogy felületesen kiképezni  
s az életbe kibocsátani azt a fiatal mérnökgárdát, kire szerencsétlen hazánk újjá-
építésében és integritásának helyreállításában oly nagy feladat vár. s erre a nagy 
feladatra nem fokozott, mélyebb tudással bocsátjuk ki ifjainkat, hanem mindenféle 
pótszemesztereken szerzett megnyirbált készültséggel. […] igaz, ha a nem katona-
viselteket az idei összevont tanévből kizárjuk, szerzett jogokat erősen sértünk, hisz 
aki már beiratkozott volt, a követelményeknek megfelelt, annak szerzett joga, hogy  
a műegyetemen tovább tanulhasson. […] az osztály kisebb bajt lát abban, hogy a szer-
zett jogot egy tanévre felfüggesztjük, mintha a hiányos képzést fokozzuk.”31 

a póttanfolyamra egyébként 3470 hallgató jelentkezett, ebből 3121 fő beiratkozá-
sát érvényesítették (köztük 425 vegyészmérnök hallgatóét), a többiek feltehetően az 
igazolások során estek ki. a vizsgákon végül 20%-os volt a bukás.32

a vegyészmérnöki szakosztály felvételi korlátozásra  
vonatkozó tervei

a szakosztály már 1919 tavaszán behatóan foglalkozott a hallgatók felvételének kor-
látozásával laboratóriumi kapacitásproblémái okán. a kar vezetője, ’sigmond elek 
– mivel még minimum 3–5 éves időtartamra becsülte a túlzsúfoltságot – először 
laborfejlesztést sürgetett. el is készült egy négy blokkból, abban összesen 360 hely-
ből álló barakklabor terve, amelytől a megvalósítás magas költségei miatt egyúttal el 
is tekintettek. szintén nem látták megvalósíthatónak az oktatás „kiszervezését” sem 
olyan, már meglévő nagyobb intézetekbe, ahová csak a felszerelést kellene elhe-
lyezni. a kormányzattól várt humánerőforrás-fejlesztés és a beszerzések biztosítá-
sának kérése mellett nem maradt tehát más, csak a felvételi létszám korlátozása. 

az 1919. március 20-i osztályülésen ismertették Putnoky lászló nyilvános rendes 
tanár javaslatát a szakosztály hallgatóinak gyakorlati kiképzési lehetőségeiről, ame-
lyet a testület egyhangúlag elfogadott. Putnoky számításai szerint a legnagyobb la -
boratórium évi kb. 110 fő másodéves hallgatónak tud gyakorlati képzést biztosítani, 

31 rT 1920. február 3-i ülés, Bmel 3/b. 9. kötet. az előterjesztés arra is kitér a nem hadviseltek 
felvétele ellen érvelve, hogy „éppen most ijesztően nagy a hallgatók száma, amit a numerus clau-
sus sem fog rögtön apasztani”.

32 rT 1920. június 26-i ülés 1. napirendi pont, Bmel 3/b. 9. kötet és héberger, 1979. 498.
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ami a korábbi lemorzsolódási arányokkal számolva kb. 150 elsőévest feltételezett (ez 
volt az oka annak is, hogy az 1919. nyári pótszemeszterre nem engedték meg a hall-
gatók felvételét, hiszen a másodéves hallgatók így is 141-en dolgoztak 107 helyen).33 
az akkor már beiratkozott kb. 140 másodévesből mintegy 100 harmad- és 90 negyed-
éves hallgató volt várható, amely azonban végképp meghaladta a felsőbb éves labor-
gyakorlatok kapacitásait. arról nem is beszélve, hogy az akkor már beiratkozott 439 
elsőéves esetében „minden új beiratkozástól eltekintve” is három tanévvel kellett 
számolni, hogy mindenki sorra kerülhessen és elvégezhesse a másodévre előírt 
laborgyakorlatokat. 

a javaslatot kidolgozó Putnoky szerint „[…] szükséges tehát a tisztelt szakosz-
tálynak döntenie afelett, hogy miképp választja ki a jelenlévő nagyszámú elsőéve-
sekből azt a 110 másodévest, kinek aztán normális előmenetelét – természetesen  
a megfelelő eredmények felmutatása mellett! [sic!] – biztosítva látná. a szakosztály 
teljesítőképességének megfelelően a rendelkezésre álló hallgatói anyag kiselejtezését 
már az első évfolyamban meg kell tenni oly módon, hogy elsősorban a legtöbb ered-
ményre biztató egyéneknek adatik meg a gyakorlati oktatás módja, mert csak ily 
módon lehetséges a korlátolt számban lévő laboratóriumi helyek legintenzívebb 
kihasználása és a tömeghullám leggyorsabb levezetése.” 

a szakosztály oktatója azt is végiggondolta, hogyan válasszák majd ki tanulmányi 
eredményeik alapján az elsőévesek közül a kötelező tárgyak kollokviumjegyei 
alapján azokat, akik 1919. szeptembertől másodéves laborgyakorlatra mehetnek. 
mindent összegezve végül 80 főben állapították meg létszámukat azzal, hogy a töb-
bieknek így is legalább egy évet várniuk kell majd a gyakorlati helyek üresedésére 
(az egyetem egyéb szakosztályaiból vagy más intézményekből átjelentkezők felvéte-
lét épp ezért egyáltalán nem javasolták). 

a szakosztály az 1920/21. tanévre is hasonló sorrendiség megállapítását tervezte: 
„ilyen formán eléretik az, hogy minden évben mindig a tanuló ifjúság legjava talál 
elhelyeződést, a többi pedig lemarad, és más pályára terelődik”.34 

a szakosztály vezetője 1919 áprilisában számolt be javaslatukról, s e rektori taná-
csi jegyzőkönyvben szerepel először a műegyetemen az első világháború után a nu -
merus clausus kifejezés: „[…] legalább annyi hallgató zavartalan kiképzése tétessék 

33 Vegyészmérnöki szakosztály, 1919. március 20-i ülés, Bmel 106/a. 4. kötet, valamint rT 1919. 
március 25-i ülés 7. napirendi pont, Bmel 3/b. 9. kötet. 

34 rT 1919. május 27-i ülés 2. napirendi pont, Bmel 3/b. 9. kötet. érdekesség, hogy 1919 nyarán 
megérkezett az egyetemre a közoktatásügyi népbiztosság leirata a szakosztály tantervének „lénye-
ges megváltoztatásáról”, amely többek között azt is tartalmazta, hogy a gyakorlatokat már az első 
évfolyam első félévében megkezdenék a hallgatók, ez nyilvánvalóan kivitelezhetetlen lett volna 
(rT 1919. július 22-i ülés 4. napirendi pont, Bmel 3/b. 9. kötet).
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lehetővé, mint amennyinek kiképzésére laboratóriumaink be vannak rendezve, ami 
numerus claususnak vagy egyéb korlátozó intézkedésnek életbe léptetésével érhető 
el.”35 ezzel összefüggésben olyan kormányzati intézkedést is vártak, amely az erre  
a pályára lépni kívánókat figyelmezteti, hogy egyelőre csak kisebb számban tudják 
őket képezni, másrészt „nagyobb számban való érvényesülésükre nincs kilátás”.

1919. szeptember elején meghatározták az első évfolyamra felvehető hallgatók 
számát is (50 fő „a legjobb középiskolai végzettséggel”) azzal, hogy a más egyete-
mekről való átlépésre ebben az esetben is csak fennmaradó hely esetén tudnak lehe-
tőséget biztosítani, női hallgatókat pedig a laboratóriumi férőhelyek hiánya miatt 
továbbra sem kívánnak felvenni.36 ezzel párhuzamosan sürgették az életbe léptete-
tendő zárt szám engedélyezése miatt a minisztérium felé történő egyetemi felterjesz-
tés megtételét. Így végül az 1919. szeptember 6-i rendkívüli egyetemi tanácsülésen  
a numerus claususnak a műegyetemen való életbeléptetéséről döntött a testület, „s az 
ügyet a részletek megtárgyalása végett az osztályokhoz utalta”.37 Ugyanakkor – aho-
gyan több megszólaló is utalt rá – ezen a tanácsülésen valójában csak a vegyész-
mérnöki szakosztályra vonatkozó felvételi korlátozás volt a téma. az érintett dékán 
is megerősítette, hogy ők egyelőre az elvi engedélyezést kérik és csak ennek meg-
adása után kívánnak a „selectio” egyéb részleteivel foglalkozni.

ezt követően megindult a numerus clausus vitája a többi szakosztályban is, mind 
a létszámok meghatározásáról, mind pedig a kiválogatás szempontjairól.38 1919 dec-
emberében a vegyészmérnöki szakosztály, amelyet ekkor már Tangl károly veze-
tett39 „élénkebb eszmecsere” után a mérnöki és építészi szakosztály numerus clau-
susra vonatkozó határozati javaslatát fogadta el „azzal a módosítással azonban, hogy 
a kiválogatás a felekezetre való tekintet nélkül történjék [sic!]” .40

35 rT 1919. április 15-i ülés 4. napirendi pont, Bmel 3/b. 9. kötet.
36 a rendkívül szűk, mindössze 50 fős kontingens annak köszönhető, hogy ne növekedjen meg túl-

ságosan a már eleve a laborhelyekre várakozó másodévesekkel együtt a tanulmányaikban kapaci-
táshiány miatt megrekedő hallgatói létszám (Vegyészmérnöki szakosztály, 1919. szeptember 1-i 
ülés, 6. napirendi pont, Bmel 106/a. 5. kötet). a szakosztályokon zajló vitákat és határozatokat ld. 
részletesen hoLLósi, 2014. amint a szerző ki is emeli, a vegyészmérnöki osztályülésen történtek 
részletei sajnos nem ismerhetők meg, mivel „az osztály csupán a határozatot látta szükségesnek 
jegyzőkönyvben rögzíteni”.

37 erről az rT 1919. szeptember 19-i ülés 1. napirendi pontjából értesülhetünk (Bmel 3/b. 9. kötet). 
az említett szeptember 6-i tanácsülés jegyzőkönyve nem maradt fenn a Bme levéltárban.

38 erről ld. részletesen hoLLósi, 2014. 148–154.
39 Tangl károly 1919. november 1-től vette át a vegyészmérnöki szakosztály vezetését. 
40 Vegyészmérnöki szakosztály, 1919. december 22-i ülés, 3. napirendi pont, Bmel 106/a. 5. kötet, 

idézi hoLLósi, 2014. 153. az aláhúzás a rT 1920. február 3-i jegyzőkönyvében szerepel, amikor  
a szakosztályi javaslatokat összesítették, majd felterjesztették az egyetemi tanács elé, amely három 
nappal később hozott határozatot. ehhez 1920 júniusában már csak egyetlen észrevételt tett  
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ez a szövegjavaslat volt az alapja végül az 1920. február 6-i ülésén a műegyetem 
tanácsa által elfogadott és a minisztériumba a numerus clausus törvénytervezethez 
felterjesztett határozatnak is: „addig is, – amíg a törvényhozásra hivatott nemzet-
gyűlés a proletárdiktatúráéhoz hasonló országos csapás megismétlődésének lehető-
ségét szigorúan törvényekkel kizárni nem igyekszik, ennek érdekében az iskolázás-
nak, különösen az egyetemek látogatásának jogát nem szabályozza, – hatalmazza fel 
a Vallás- és közoktatásügyi miniszter a műegyetem Tanácsát arra, hogy a numerus 
clausus folyományaként a műegyetemre való felvétel módozatait már az 1919/20. 
tanévre megállapítsa, az ezért benyújtott folyamodványok elintézésekor az elő kép-
zettségen kívül – a megbízhatóság igazolására alkalmas mellékletek alapján – úgy  
a nemzeti hovatartozásra, valamint a nemzeti, társadalmi és keresztény erkölcsi alap-
 ra is figyelemmel legyen [ide javasolta betoldásként a szakosztály a „tekintet nélkül 
a felekezetre” mondatrészt, amely az 1920. február 6-i egyetemi tanácsi határozatból 
végül kimaradt – B.k.], a magyar állameszme ápolása és terjedése érdekében pedig 
a hallgatóság mindenkori létszámában a magyarok túlnyomó többségét biztosítsa.” 

a numerus clausus bevezetése a vegyészmérnöki szakosztályban

a már 1919 szeptemberében megadott 50 fős felvételi létszámot a szakosztály fenn-
tartotta (sőt, a teljes 4 évfolyamra iratkozók létszámát 50-50, azaz mindösszesen 200 
főben állapította meg azzal, hogy ez a szám irányadó a magasabb évfolyamokban 
is).41 mivel a törvényt csak 1920. szeptember 21-én fogadta el a nemzetgyűlés, a szak-
 osztályok által megállapított zárt számokról, így a vegyészmérnökök esetében külö-
nösen alacsony 50 fős kontingensről az oda jelentkezőket előzetesen nem tudták ér -
tesíteni. ezért az egyetem vezetői máris indítványozták a megállapított létszám 
felemelését arra hivatkozva, hogy „azzal, hogy a numerus clausust nem lehetett kellő 
időben közzétenni, nem lehet azoknak százait sújtani, akiknek felvétele ellen egyéb-
ként semmi kifogás sincs”.42 

a szakosztályba 254-en jelentkeztek, köztük 78 izraelita (31%), akik felvételét 
azonban csak a lakosságban betöltött számarányuk szerinti mértékben tartották 

a műegyetemi testület, miszerint a törvénybe bele kell venni, hogy „a nemzeti hovatartozás, vala-
mint a társadalmi és keresztény erkölcsi alapra is figyelemmel kell lenni, a magyar állameszme 
ápolása és terjedése érdekében pedig a hallgatóság mindenkori létszámában a magyarok túlnyomó 
többségét kell biztosítani”. eT 1920. június 28-i ülés, iii/2. napirendi pont, Bmel 3/a. 5. doboz, 
idézi hoLLósi, 2014. 154.

41 rT 1920. július 21-i ülés 1. napirendi pont, Bmel 3/b. 9. kötet.
42 Vegyészmérnöki szakosztály, 1920. szeptember 22-i ülés 1. napirendi pont, Bmel 106/a. 5. kötet.
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lehetségesnek. „e közlés jegyzőkönyvi rögzítésének történeti szempontból kétszeres 
jelentősége van, egyrészt, mert a felvételre folyamodók összlétszámán túl utal az 
elutasított izraelita jelentkezők számára, másrészt, mert a jegyzőkönyvben az ’izrae-
lita’ kifejezés után a ’vallású’ szó át van húzva, mely a zsidóság felekezetként való 
kezelésén […] túlmutat.”43 Végül „[…] élénkebb eszmecsere után, melyben az osz-
tálynak úgyszólván minden tagja reszt vett, az osztály különösen a menekültekre 
való tekintettel, kimondja, hogy a folyó tanévben az első éveseknek 50-ben javasolt 
létszámát 100-ra emeli fel, de ennek ellenében elhatározza, hogy a jövő tanévben 
az első évfolyamra egy hallgató sem vehető fel, ami idejekorán publikálandó.”44 az 
1920/21. tanévre végül 129-en iratkoztak be, köztük mindössze 5 zsidó hallgató (azaz 
a beiratkozottak 4%-a). érdekesség, hogy egyikük az ekkor már kikeresztelkedett 
Wigner jenő volt.45 

a következő, 1921/22. tanévre vonatkozóan a kultuszminiszter ismét 50 főben 
állapította meg a szakosztályba felvehetők létszámát, amelyet a szakosztályban azzal 
vettek tudomásul, hogy sajtó útján kell közzétenni, hogy csak nagyon keveseket 
vesznek fel, és akiket mégis, azok a laboratóriumi elégtelen kapacitás miatt csak 
hat–hét év múlva végezhetnek.46 a laboratóriumi gyakorlaton való részvétel sorrend-
jét a magasabb évfolyamokon továbbra is a tanulmányi előmenetel alapján állapítot-
ták meg, előnyben részesítve azokat, akik a háborúban részt vettek, illetve akik tag-
jai voltak a műegyetemi karhatalmi testületnek. 1921 őszén végül 60-an iratkozhattak 
be a szakosztályba, köztük hárman izraeliták.47 a további évekre vonatkozóan az 
elsőévesek beiratkozási adatai a következőképpen alakultak a szakosztályban: 1922 
őszén 51-en iratkoztak be, köztük 3 zsidó hallgató, az 1923/24. tanév kezdetén a 27 
beiratkozóból már csak egy volt izraelita vallású, míg az 1924/25. tanévben nume-
rus nullus valósult meg (20 beiratkozóból egy izraelita vallású sem volt). a rákövet-
kező 1925/26. tanév kezdetén pedig a 20 felvett között két zsidó hallgató volt, egyi-
kük Teller ede.48 az 1926/27. tanévben 18-ból egy, az 1927/28. tanévben 8-ból egy, 

43 hoLLósi, 2014. 155.
44 Vegyészmérnöki szakosztály, 1920. szeptember 22-i ülés 1. napirendi pont, Bmel 106/a. 5. kötet.
45 Wigner jenő (1902–1995) nobel-díjas fizikus, aki édesapja kívánságára végzett vegyészmérnöki 

tanulmányokat, előbb Budapesten, majd Berlinben. műegyetemi hallgatói törzskönyvében az itt 
abszolvált egy tanév bejegyzései szerepelnek (Bmel 106/h. iX. kötet 316. sz.). 

46 Vegyészmérnöki szakosztály, 1921. június 13-i ülés, 2. napirendi pont, Bmel 106/a. 5. kötet.
47 Vegyészmérnöki szakosztály, 1921. december 13-i ülés, 1. napirendi pont, Bmel 106/a. 5. kötet.
48 Teller ede (1908–2003) atomfizikus, „a hidrogénbomba atyja”. mindösszesen egy félévet töltött  

a műegyetemen, utána – Wignerhez hasonlóan – ő is németországban fejezte be egyetemi tanul-
mányait. műegyetemi hallgatói törzskönyvében is csupán négy érdemjegy szerepel (Bmel 106/h. 
X. kötet 169. sz.).
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míg az 1928/29. tanévben 14-ből kettő izraelita vallású hallgató iratkozhatott be  
a vegyészmérnöki szakosztály első évfolyamába.

A kb. 1800 főre tervezett befogadóképességű épületekkel rendelkező  
Műegyetemre beiratkozott hallgatók létszáma (1909–1929)49

Tanév/félév rendes 
hallgatók 
létszáma 
(összes 

szakosztály, 
összes 

évfolyam, fő)

ebből az 
izraelita 
vallású 

hallgatók 
létszáma

(fő) 

ebből az izraelita 
vallású hallgatók 

aránya (két félévre 
számított 

középérték, %) 

ebből a 
vegyészmérnök 

hallgatók 
létszáma 

(fő)

1909/1910. i. 1597 557 - 184
1909/1910. ii. 1508 546 35,5 177
1910/11. i. 1765 607 - 174
1910/11. ii. 1676 577 34,5 160
1911/12. i. 1967 639 - 159
1911/12. ii. 1868 585 32 147
1912/13. i. 2247 708 - 156
1912/13. ii. 2115 675 31,7 146
1913/14. i. 2639 851 - 165
1913/14. ii. 2450 815 32,7 148
1914/15. i. 1627 563 - 106
1914/15. ii. 1475 525 35,1 95
1915/16. i. 868 351 - 85
1915/16. ii. 603 254 41,1 65
1916/17. i. 726 309 - 63
1916/17. ii. 598 261 43 52
1917/18. i. 874 366 - 103
1917/18. ii. 1659 657 40,4 180
1917/18. nyári pót 1402 n .a . n .a . 130
1918/19. i. 3634 1345 - 501
1918/19. ii. 4717 1735 37 679
1918/19. nyári pót 1402 n . a . - 130
1919/20. i-ii. pót 3121 134 4,3 425
1920/21. i. 4151 312 - 529

49 a beiratkozásokat a műegyetem lágymányosi, ma már történeti campusa épületeinek 1909-es 
megnyitásától a numerus clausus törvény módosításáig (1928. évi XiV. törvénycikk) tekintettem 
végig. az adatok forrásai az egyes tanévek évkönyveinek függelékében található hallgatói statisz-
tikai adattáblák.



101

Tanév/félév rendes 
hallgatók 
létszáma 
(összes 

szakosztály, 
összes 

évfolyam, fő)

ebből az 
izraelita 
vallású 

hallgatók 
létszáma

(fő) 

ebből az izraelita 
vallású hallgatók 

aránya (két félévre 
számított 

középérték, %) 

ebből a 
vegyészmérnök 

hallgatók 
létszáma 

(fő)

1920/21. ii. 3822 281 7,5 494
1921/22. i. 4818 419 - 532
1921/22. ii. 4166 358 8,6 489
1922/23. i. 4820 425 - 479
1922/23. ii. 3990 339 8,68 407
1923/24. i. 4063 349 - 363
1923/24. ii. 3025 273 8,78 286
1924/25. i. 2586 216 - 225
1924/25. ii. 2184 188 8,47 200
1925/26. i. 2243 184 - 212
1925/26. ii. 2103 178 8,33 203
1926/27. i. 1892 167 - 149
1926/27. ii. 1797 149 8,57 139
1927/28. i. 1615 139 - 88
1927/28. ii. 1563 140 8,78 76
1928/29. i. 1583 137 - 57
1928/29. ii. 1493 132 8,74 55
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hoLLósi gábor

kVÓTáVal Vagy kVÓTa nélkÜl?
Bernolák nánDor a nUmerUs ClaUsUs nemzeTgyűlési 
ViTájáBan

„Én tehát nem törődöm azzal, hogy szememre vetik, hogy nem va  gyok 
liberális, és nem törődöm azzal sem, hogy szememre vetik, hogy nem 
vagyok antiszemita, sőt mondhatom, hogy egyik sem vagyok, hanem 
igazságos embernek tartom magamat, aki e nemzetnek és ezzel az embe
riségnek javát akarom szolgálni. Nem riadok vissza attól sem, hogy ha 
szememre fogják vetni, hogy ebben a javaslatban benne van bizonyos 
mértékben a faji harc konstatálása.” (Bernolák nándor, 1920)1

Bevezetés

a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudo-
mányi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló 1920. évi 
XXV. törvénycikk – ismertebb nevén: a numerus clausus – a két háború közötti 
magyarország emblematikus felsőoktatási törvénye volt. még ma is közismert a „nép-
 fajokra” és „nemzetiségekre” vonatkozó rendelkezése, mely a továbbtanulni vágyó 
zsidó származású ifjakat kifejezetten hátrányosan érintette. kevésbé tudott azonban, 
hogy a törvényjavaslat eredeti formája a beiratkozási engedélyek megadását még 
nem hozta összefüggésbe „az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetisé-
gekhez tartozók” országos arányszámával. ez csak utóbb, Bernolák nándor nem -
zetgyűlési képviselő módosító indítványára került be a szövegbe: az alábbiakban  
a numerus clausus törvényt erre figyelemmel járjuk körbe.

Bernolák nándor pályafutása

Bernolák nándor 1880. október 2-án,2 a zólyom vármegyei radványban született, 
amely ma a szlovákiai Besztercebánya része. jogi tanulmányait Budapesten, Berlinben 

1 Bernolák nándor nemzetgyűlési képviselő beszéde 1920. szeptember 3-án. Az 1920. évi február 
hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés naplója, V. kötet. Budapest, athenaeum, 1920. 188. (a további-
akban: nemzetgyűlési napló, 1920.)

2 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres ágnes. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/
index.html – a nemzetgyűlési almanach szerint Bernolák születésének napja október 8-ika, 
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és kolozsváron folytatta, de 1903-ban és 1904-ben a torinói, a nápolyi, a római,  
a lyoni és a párizsi egyetemet is meglátogatta. rövid bírósági szolgálat után, 1906-tól 
az igazságügyminisztérium kodifikáló osztályának a munkatársa lett, majd 1908-
ban ezt az állását a kassai jogakadémián kapott tanári pozícióval váltotta fel. noha 
1913-ban újból a kodifikáló osztályon dolgozott, 1914-től az akkor megnyíló deb-
receni egyetem büntetőjog-professzoraként ismét tanított.3 az 1915/16. tanévre az 
egyetem rektorává választották, 1917/18-ban pedig a jog- és államtudományi kar 
dékáni tisztét töltötte be. a Tanácsköztársaság alatt letartóztatták (1919. április), 
mivel a parlamentáris kormányzás helyreállítását követelte. a Debrecent megszálló 
románok is katonai bíróság elé állították, mert ellenállásra szólított fel, illetve a béke-
konferencia és az angol közvélemény elé juttatta a városban dúló román csapatok 
visszaéléseit. az 1920–1922. évi nemzetgyűlésben a keresztény nemzeti egyesü -
lés Pártjának programjával Debrecent képviselte, az első Bethlen-kormányban nép-
jóléti és munkaügyi miniszter lett. 1922-től azonban a közéleti szereplését feladta, 
tevékenységét Budapesten ügyvédként folytatta.4 1951. augusztus 8-án halt meg  
a fő  városban.5

azonban más forrásokkal is összevetve úgy véljük, ez pusztán sajtóhiba. Nemzetgyűlési Almanach 
1920–1922. A Nemzetgyűlés tagjainak életrajzi adatai. Szerk . viDor gyula. Budapest, magyar 
lap- és könyvkiadó, 1921. 21–22.

3 Bernolák nemcsak tanár, hanem szakíró is volt, ezért az általunk fontosabbnak ítélt munkáiról 
ideillesztünk egy rövid összefoglalót: A visszaesés dogmatikai és büntetőpolitikai szempontból . 
Budapest, singer–Wolfner, 1903. – A büntető törvények és a büntető novella. Budapest, grill, 
1908. – A modern büntető politika és a társadalom kötelességei. Budapest, stephaneum (magyar 
gazdaszövetség), 1908. – A tévedés tana a büntetőjogban. kassa, szent erzsébet, 1910. – Az állami 
és a társadalmi élet összhangja. Budapest, franklin, 1912. – Bernolák – értelemszerűen – a bün-
tetőjog anyagának alakulását is folyamatosan követte, a neve alatt megjelent jogszabálygyűjtemé-
nyek utalnak erre: Büntető jogszabályaink gyűjteménye. Pécs, Wessely és Horváth, 1915. – A bűn
vádi perrendtartás és novellái. Budapest, apostol, 19282. ld. guLyás Pál: Magyar írók élete és 
munkái. Budapest, magyar könyvtárosok és levéltárosok egyesülete, 1941. iii. kötet, 112–114.

4 igen érdekes Bernoláknak e döntése, mellyel lényegében önként vállalt hasonló „száműzetést”, 
melyben a Tanácsköztársaságot és a román megszállást „kiszolgáló” értelmiségieknek volt része. 
Visszavonulásában talán szerepet játszott, hogy a numerus clausus törvényhez két évvel korábban 
benyújtott módosító indítványa kapcsán – mely a zsidóságot diszkriminálta – „megszólalt a lelki-
ismerete”, illetve elképzelhető: felmerült benne, hogy ezért esetleg még felelősségre vonhatják  
a jövőben.

5 Bernolákról ld. Keresztény Magyar Közéleti Almanach. Szerk . hortobágyi jenő. Budapest, Pátria, 
1940. i. kötet, 98–99. – varga zoltán: A Debreceni Tudományegyetem története I. 1914–1944. Deb-
 recen, k. n., [1967], 91, 93, 133, 180–181, 275, 277–278, 281–282, 284, 290, 299, 316, 318. – ujváry 
gábor: egyetemek képviselete az országgyűlésen. in: Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX–
XX. századi történetéből. Szerk . Kiss józsef mihály. Budapest, elTe, 1991. 51. – soós ildikó–P. 
szabó Béla: Bernolák nándor: Büntetőjogász – népjóléti-miniszter – ügyvéd. in: A Debreceni 
Tudományegyetem jogász rektorai (1915–1947). Szerk . P. szabó Béla–MaDai sándor. Debrecen, 
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a numerus clausus eredeti formája és indoklása

a magyar felsőoktatás túlnépesedése a dualizmus korára vezethető vissza: a magyar 
tudományegyetemeken, a műegyetemen és a jogakadémiákon az 1894/95. tanévben 
6687, az 1913/14. tanévben viszont már 14 751 volt a hallgatók száma. e növekedés  
a népesség szaporodásával nem állt arányban. a diplomás emberekre való szükség-
letnek megfelelően, tehát már ekkor felmerült a hallgatói keretszámok meghatározá-
sának (korabeli kifejezéssel: a kontingentálás) igénye. a „hazánkat romlásba döntött 
események” – a forradalmak és a trianoni békekötés – tovább súlyosbították a hely-
zetet: nyilvánvalóvá vált, hogy a nagyszámú szellemi proletariátus, amely nem tud 
elhelyezkedni, a társadalmi rend „legveszedelmesebb ellensége”, „turbulens eleme”. 
a hallgatói létszám az elszakított területekről menekültekkel és a frontról hazaérke-
zőkkel csak tovább növekedett. Így még inkább előtérbe került a szakszerűségi 
szempont is: egy-egy fakultásra több hallgatót ne lehessen felvenni, mint amennyit 
alaposan ki lehet képezni. Például a műegyetem hallgatóinak száma az 1800-at ne 
haladja meg, amelyet az intézmény építésénél is alapul vettek.6

mindennek megfelelően „csak” a túlzsúfolt életpályákra képesítő intézményekre 
terjedt ki a numerus clausus törvény hatálya, a karok előterjesztése alapján a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter hatáskörébe tartozott a felvehető hallgatói létszám  
(a kontingens) megállapítása. az illetékes kartól ekkortól beiratkozási engedélyt kel-
lett kérni, a törvény azonban kimondta, hogy a létszám korlátozása a már beiratko-
zott hallgatókat nem érinti, tehát visszaható ereje nincs.7

Debreceni egyetem jogtörténeti Tanszék, 2002. 11–51. – hoLLósi gábor: a büntetőjog, a jogbölcselet 
és a nemzetközi jog oktatásának 34 éve. in: Közlemények a Debreceni Tudo  mány  egyetem történe
téből II. Szerk . hoLLósi gábor. Debrecen, Debreceni egyetem Bölcsészettudományi kar, Történel  mi 
és néprajzi Doktori iskola, 2005. 85–92. – hoLLósi gábor: A debreceni Jog- és Államtudományi 
Kar története. Debrecen, szerző, 2007. 156–176. (a továbbiakban: hoLLósi, 2007). – P. szabó Béla: 
Bernolák nándor (1880–1951), a Debreceni m. kir. Tudományegyetem második rektora. Gerun
dium: egyetemtörténeti közlemények, 2011/1–2. 13–31. – Bernolák minisztersége: böLöny józsef–
hubai lászló: Magyarország kormányai 1848–2004. Budapest, akadémiai, 2004. 292.

6 indoklás „a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi 
karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról szóló törvényjavaslathoz. melléklet  
a 89. számú irományhoz. in: Az 1920. évi február hó 16-ára összehívott Nemzetgyűlés nyomtatvá
nyai. Nemzetgyűlés. – Irományok. III. Budapest, Pesti könyvnyomda, 1920. (a továbbiakban: iro-
mányok, 1920.) 222–224. figyelemreméltó jellemzője a törvény rövid indoklásának, hogy benne  
a dualizmus időszaka viszonylag hangsúlyos szerepet kap – többek között a debreceni és a pozso-
nyi magyar királyi tudományegyetem felállításáról szóló 1912. évi XXXVi. törvénycikkre is 
hivatkozik –, ehhez képest szűkszavúbb a Trianonra és a forradalmakra vonatkozó érvrendszer, 
illetve teljesen hiányzik a nemzetközi összehasonlító anyag.

7 1920. évi XXV. törvénycikk a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi 
közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról, 1. §–3. §. 
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További érvek a kontingentálás mellett8

Bernolák nándor jogtanár, nemzetgyűlési képviselő is úgy látta, hogy az ifjúságot 
kényszeríteni kell, hogy például a túlzsúfolt jogi pályáról menjen át gazdasági vagy 
kereskedelmi pályára. ezen túl azonban – a kontingentálással összefüggésben – az 
1920. szeptember 3-án elhangzott nemzetgyűlési beszédében9 még további két szem-
pontra is rámutat.

az egyik, hogy a jogi oktatásban – a műegyetemi vagy az orvosi képzéssel szem-
ben – a súly kizárólag az előadásokon van, azokat azonban az ifjúság nagyobb része 
nem látogatja. a vizsgákra „valamennyire egyes beteges intézményekben elkészül, 
amelyek »fonetikus módszerrel« tanítanak” – ezalatt azokat a jogi magániskolákat 
értette, amelyek kifejezetten a vizsgákra való gyors felkészítéssel foglalkoztak akko-
riban.10 Bernolák jelezte: ezer és ezer hallgató jelenlétének az ellenőrzése lehetetlen, 
a létszám korlátozása tehát elengedhetetlen.11

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7440 – Haller istván vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a törvénytervezetet 1920. július 22-én nyújtotta be. ld. Törvényjavaslat a tudományegyete-
mekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra 
való beiratkozás szabályozásáról. 89. számú iromány. in: irományok, 1920. 220–221.

8 a továbbiakban a numerus clausus törvény szerkezeti elemei szerint haladunk: kontingentálás, 
szelekció, nemzethűség és kvóta – miként ezeket már egy korábbi tanulmányunkban meghatároz-
tuk: hoLLósi gábor: „zárt szám” a mérnökképzésben. a numerus clausus műegyetemi beveze-
tése. in: VERITAS Évkönyv 2014. Szerk . ujváry gábor. Budapest, VeriTas Történetkutató inté-
 zet–magyar napló, 2015. 147–194. (a továbbiakban: hoLLósi, 2014.)

9 nemzetgyűlési napló, 1920. 181–189. felszólalása a részletes vitában 1920. szeptember 21-én: Uo. 
475–476.

10 felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogi oktatás gyakorlatilag hárompólusú volt a korszakban. Így az 
egyetemi jogi karok és a jogakadémiák vizsgálata mellett a magánvállalkozásokként működtetett 
jogi iskolák tanulmányozása sem érdektelen. annál inkább sem, mivel ezen „beteges” intézmények 
léte arra is rámutat, hogy az egyetemi előadások akkoriban nem feltétlenül voltak szoros összefüg-
gésben a vizsgaanyaggal. ezért – különösen a gyengébb képességű hallgatók – a vizsgákra való 
felkészítésért inkább magániskolákban fizettek, illetve bizonyára előfordult, hogy munkát vállaltak 
az egyetemi előadások látogatása helyett. Bernolák utal arra is, hogy a doktori értekezések egy 
részét is megvásárolták. (!) aligha véletlen, hogy rendkívül népszerűtlenek voltak a jogi magánis-
kola-tulajdonosok az egyetemi professzorok körében. amikor fehérváry jenő, magániskola-tulaj-
donos 1937-ben a debreceni magyar és osztrák magánjogi Tanszékre pályázott, róla a tanszék 
betöltését előkészítő bizottság lesújtóan nyilatkozott: „[…] a maga nemében eredményes irodalmi 
munkássága nem sorozható a tudomány mezejére és mert eddigi foglalkozása sem az egyetemi 
tanszék felé irányítja[…].” (az idézet: hoLLósi, 2007. 90.) fehérváry kétségkívül nem volt profesz-
szor, de hogy mire van szüksége egy joghallgatónak, azzal bizonyára tökéletesen tisztában volt. 

11 ezzel összefüggésben Bernolák kiemelte, hogy a gyakorlati foglalkozások elterjesztése a jogi kép-
zésben is szükséges lenne. ezért a tanársegédek intézményét ott is be kellene hozni, ami lehetővé 
tenné egy „egész sereg” menekült jogakadémiai tanár elhelyezését is. Nemzetgyűlési napló, 1920. 
183–184.
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a másik általa felvetett szempont alapján hiábavalónak bizonyult a kormányzat 
azon erőfeszítése, hogy az ifjúság a budapesti, az akkor még szintén Budapesten 
működő menekült kolozsvári és pozsonyi, illetve a debreceni egyetem között arányo-
san oszoljék meg. míg a budapesti egyetemen egyetlen orvosprofesszornak ötezer 
hallgatóval kellett foglalkoznia, a testvéregyetemeken pusztán tíz–tizenöt volt a be -
iratkozottak száma.12 Bernolák megjegyezte: németországban minden jobb diák 
kötelességének tartja, hogy Berlin mellett münchent, Heidelberget vagy Bonnt is 
meglátogassa.13

a „selectio” és a nemzethűség összefüggése

Bernolák ugyanakkor helytelennek tartotta, hogy a törvényjavaslat a hallgatók kivá-
logatását (korabeli kifejezéssel: a selectiót) a tanártestületekre bízza, mivel a prole-
tárdiktatúra alatt (1919. március 21.–augusztus 1.) sokan feladták az elveiket, így  
a tanártestületek nem megbízhatóak. Hangsúlyozta: nincs szükség olyan tanárokra, 
akik felajánlották szolgálataikat, és a Tanácsköztársaság számára alkotmányt írtak. 
később „elveszítette a talajt a lába alól” az izraelita kiss géza, a debreceni egyetem 
római jogász rektora is, amikor elment nagykárolyba a román királyt üdvözölni.14 

12 ebbe nem értendő bele a debreceni orvoskar, amely csak 1921-től kezdte meg működését.
13 a joghallgatók „vándorlása” jellemző volt magyarországon is, de azt a legkevésbé sem a „tudás-

szomjra” lehetett visszavezetni. az anomáliának hangot adott Pap károly bölcsészprofesszor,  
a debreceni tudományegyetem 1924/25. évi rektora is: „régóta divatos szokás, mely a könnyebb 
elhelyezkedés vagy a könnyebb szigorlatozás reményében 2–3 egyetemet is összejárat a szemfüles 
diákkal. […] Valóban, főként joghallgatóink gyöngébb fajsúlyú eleme a Vii-ik és a Viii-ik sze-
meszterben rendszerint Pécs és szeged felé gravitál.” (az idézet: hoLLósi, 2007. 187.) Pap károly-
ról ld. MuDráK józsef: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 
(1914–1949). Debrecen, Debreceni egyetemi kiadó, 2012.

14 Debrecen 1919 áprilisától 1920 márciusáig román megszállás alatt állt, ennek fényében ítéljük meg 
kiss géza nagykárolyi látogatását. kiss – mint az egyetem 1918/19. tanévi rektora – valószínűleg 
így próbálta meg elérni, hogy a megszálló erők az egyetem iránt jóindulatot tanúsítsanak. Debre-
cen román megszállásáról ld.: böDők gergely: Tizenegy hónap – Debrecen román megszállása. 
Kommentár, 2016/1. 68–86. http://kommentar.info.hu/attachment/0001/570_kommentar-1601-05-
bodok.pdf – kiss tettét azért is érdemes folyamatba helyezni, hiszen tökéletesen illeszkedik abba 
a sorba, ahogy a debreceni tudományegyetem a rendszerváltásokat követte: a hittudományi kar  
a Tanácsköztársaságot üdvözölte, kiss a megszálláskor a román király elé járult, Bernolák pedig 
az „ellenforradalom” idején a zsidóságot diszkrimináló módosító indítványt nyújtott be. mind-
ezekben látnunk kell a létért folytatott küzdelmet, hiszen az 1912-ben alapított egyetemen az okta-
tás csak 1914-ben – az orvoskaron pedig csak 1921-ben – indult. ezalatt volt olyan időszak, ami-
kor nem lehetett tudni, hogy Debrecen – és a várossal együtt az egyetem – románia része lesz-e, 
a háború után pedig felmerült valamennyi vidéki egyetem megszüntetése. Például a Pénzügymi-
nisztérium még a kolozsvári és a pozsonyi egyetem áthelyezéséről szóló törvény megszületése 
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(érdekes kérdés, hogy vajon Bernolák a törvényjavaslatot módosító indítványait épp 
kiss „ballépésének” a „jóvátételeként” nyújtotta-e be?) az ifjúság jó része, „és ezek 
közt túlnyomó számban voltak zsidók” – figyelmeztetett –, a forradalom idején 
ugyancsak fejét vesztve szolgálta ki a nemzetbontó eszméket. leszögezte: az ilyen 
embereket az egyetemre beengedni nem szabad, sem olyan pályákra képesíteni, 
melyeken a nemzet vezetése lehet a feladat. a szellemi képességen túl tehát a nem-
zethűség és az erkölcsi megbízhatóság kell hogy legyen a kiválasztás szempontja.15 
a nemzetgyűlés közoktatási bizottsága a törvényjavaslatot ilyen irányban már az 
általános vita előtt – tehát Bernolák beszédét megelőzve – módosította, Bernolák in -
dítványát pedig, mely szerint a már beiratkozott hallgatók jogát csak akkor ne érintse 
a törvény „amennyiben nemzethűségi és erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízha-
tók”, a nemzetgyűlés megszavazta.

a kvóta felvetése

1911 júliusában – tehát még szintén a háború előtt – jelent meg az Egyenlőség című 
zsidó hetilapban16 komáromi sándor cikke, mely szerint magyarország lakosságá-
nak 4,99%-a zsidó, de 30%-kal részesedik a felsőfokú tanintézetekben. az orvosi 
karokon felülmúlja a 45%-ot is, a kereskedelmi szakokon pedig az aránya 50% körüli. 
a mezőgazdasági iskolákban viszont a jelenléte kisebb, ezért: „szükséges, hogy na -
gyobb mértékben helyet foglaljunk az agrikultur iskolákban is, hogy egyfelől helye-
sebb arányokat teremtsünk azokon a pályákon, amelyekre viszonylag több intel -
lektust küldünk, mint amennyit ott szívesen látnak, másfelől nagyobb befolyást 

előtt leszögezte, hogy az állam a fennálló súlyos gazdasági helyzetben négy tudományegyetem 
fenntartására nem lesz képes. a budapesti tudományegyetem tanácsa az 1923. június 26-i ülésén 
a három vidéki egyetem „ideiglenes egyesítését” ajánlotta a kormánynak. az országos Takarékos-
sági Bizottság, amely a munkáját 1925-ben kezdte meg, azt az álláspontot képviselte klebelsberg-
gel szemben, hogy a hittudományi karokon kívül csak a budapesti tudományegyetem és a debre-
ceni orvoskar maradjon meg. (ld. LaDányi andor: Klebelsberg felsőoktatási politikája. Budapest, 
argumentum, 2000. 20–23.) a debreceni egyetemnek tehát célszerű volt hallatnia a hangját min-
den „új” rendszerben.

15 Úgy látta Bernolák is, hogy az egyetemre való felvételek elbírálásából az ifjúságot teljesen ki kell 
zárni. nemzetgyűlési napló, 1920. 188. ezzel és az ezt kísérő pogromokkal összefüggésben ld.: 
KerePeszKi róbert: A Turul Szövetség, 1919–1945. Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a 
Horthy-korszakban. máriabesnyő, attraktor, 2012. – LaDányi andor: Az egyetemi ifjúság az 
ellenforradalom első éveiben: 1919–1921. Budapest, akadémiai–zrínyi, 1979. (a továbbiakban: 
LaDányi, 1979.)

16 a hetilapról ld. Magyar Zsidó Lexikon, http://vmek.uz.ua/04000/04093/html/szocikk/11141.htm
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biztosítsunk a magunk részére a magyar föld művelése terén is.” Bernolák ezekből  
a gondolatokból indult ki.17

Úgy látta, hogy nem igazságos a különböző „fajok” között a hallgatók megoszlása. 
Ha egy „faj” vezető szerepet biztosít magának az ország határain belül élő minden 
más „népfaj”, így a magyar felett is, akkor elérkezett az önvédelem ideje. nézete 
szerint jelentékeny baj származott abból, hogy az ország „intelligenciájának” jelen-
tős része került ki a zsidóságból. a zsidóság egyik alapvető tulajdonsága ugyanis  
a túlzott intellektualizmus, amely az utilitarisztikus (haszonelvi) szempontokat az 
érzelmi szempontok elé helyezi. az a zsidó származású professzor – mondta –, aki  
a budapesti egyetemen az utilitarisztikus filozófiát oktatta, „atyjává vált a forrada-
lomnak”. e „faj” túlzott intellektualizmusa a magyar nemzet eszményei, hagyomá-
nyai iránt nem bírt elég fogékonysággal, így a magyar nemzet értelmisége nem tudta 
betölteni a rá váró szerepet a háború és a forradalom alatt.

e meggyőződésben nyújtotta be Bernolák azt a módosító indítványt, amelyet rajta 
kívül még 75 képviselőtársa írt alá.18 eszerint a beiratkozási „[…] engedély megadá-
sánál a nemzethűség és az erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől  
a felvételt kérők szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy 

17 ezzel összefüggésben említjük meg, hogy Petrássevich géza már 1891-ben orosz mintára korlá-
tozta volna a zsidó származású hallgatók beiratkozását a felsőoktatási intézményekbe. 1907-ben 
Hencz károly az egyetemekre vonatkozóan újabb javaslatot tett, kmety károly pedig indítvá-
nyozta, hogy a korlátozás a középiskolákra is legyen kiterjesztve. (Kovács M. mária: Törvénytől 
sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945. Budapest, napvilág, 2012. 69. /a további-
akban: kovácS, 2012./) e javaslatokból akkor még semmi sem valósult meg, viszont világosan 
utalnak arra, hogy a társadalmi konfliktus nem a forradalmak után, hanem még a dualizmus idő-
szaka alatt keletkezett. Csak arra várt, hogy lángra lobbanjon, a gyutacs a forradalom volt. ezután 
már fékezhetetlenül szabadultak el az indulatok. ez ismét egy érv arra, hogy a numerus clausus 
problémáját ne csak a Horthy-korszakban vizsgáljuk, véleményünk szerint igen fontos lenne  
a dualizmus-kori előzmények szakszerű feltárása is. Ha pedig belegondolunk abba, hogy a XX. 
század második felének a felsőoktatása a hallgatókat munkás-paraszti származás, illetve rendszer-
hűség alapján válogatta – tehát a nemzetiségi kvótát felváltó foglalkozási kvótát bevezető 1928. évi 
XiV. törvénycikkhez képest szinte csak a preferenciát változtatta –, akkor voltaképpen a legújabb-
kori magyarország felsőoktatásának a története numerus claususok sorozata. a kérdés csak az, 
hogy épp mely társadalmi réteg volt a „kiszorítás” vagy „helyszorítás” célpontja.

18 nem hirtelen elhatározásból történt a módosító indítvány benyújtása: az ötlet a kormánypárt 1920. 
augusztus 11-i, Prohászka ottokár elnökletével tartott ülésén merült fel, az augusztus 24-i értekez-
let pedig a módosítás beterjesztését Bernolákra bízta. az ötlet Prohászkától származott, Bernolák 
„csak” a megszövegező és a „végrehajtó” volt. kovácS, 2012. 90., 226. – LaDányi, 1979. 150–151. 
ezért a szóban forgó indítványra a szakirodalom a „Prohászka–Bernolák-féle” módosítás elneve-
zést is használja. elgondolkodtató, hogy az indítványt olyan debreceni tanárral terjeszttették be, 
aki kétségkívül motivált volt, többek között az 1919. évi meghurcoltatására tekintettel. Így a nume-
rus clausus megalkotásában minden olyan egyetem részt vett (budapesti tudományegyetem, 
műegyetem és debreceni tudományegyetem), amelynek a háború után nem kellett menekülnie.
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az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arány-
száma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos 
arányszámát, de legalább kitegye annak kilenctized részét.”19 ezt a módosítást is 
megszavazta a nemzetgyűlés.20

Bernolák önigazolása

az indítvány előterjesztésében közrejátszott, hogy míg Budaváry lászló képviselő 
egy átfogó zsidótörvényre vonatkozó, de végül tárgyalásra alkalmatlannak tartott 
javaslatáért21 számos üdvözlő táviratot kapott, addig levelek sokaságában vádolták  
a kereszténység elárulásával és a zsidóság indokolatlan védelmével Bernolákot, ami 
jól tükrözi az akkori közhangulatot. Bernolák ezen támadásokra adott válasza olvas-
ható a tanulmány mottójában. egyébként úgy vélte, hogy a társadalmi béke meg-
teremtése érdekében a zsidóságnak is érdeke, hogy a felsőoktatásban csökkenjen az 
arányszáma. jelezte, hogy javaslata csak minimumszámokat állapít meg, így zsidó 
származásúak is felvehetők, ha valamely pályára keresztények nem jelentkeznének 
elegen. Hangsúlyozta, hogy csak átmeneti állapotra szól a törvényjavaslat. kifejtette, 
hogy a hallgatók egyetemek közötti arányos elosztása a javaslat élét elveszi, továbbá, 

19 nemzetgyűlési napló, 1920. 184, 476. a korszak közhangulatába belehelyezkedve akár jelképes-
nek is tekinthető, hogy ezt az indítványt büntetőjogász terjesztette elő.

20 Tudjuk, hogy Haller istván vallás- és közoktatásügyi miniszter végül a törvény ellen szavazott. 
(kovácS, 2012. 92.) Úgy gondoljuk, ebben nem pusztán taktikai megfontolás vezette, a törvény-
javaslat tartalma ugyanis Bernolák módosító indítványának elfogadásával megváltozott. Hogy  
a Bernolák-féle módosítás szükségtelen, arról Haller az álláspontját kifejtette: „a javaslathoz két 
módosítás lett benyújtva. a felfogásom az, hogy nem tartom szükségesnek, hogy a tanári kar keze 
ebben [a hallgatók kiválogatásában] megköttessék, de ha a nemzetgyűlés úgy véli, hogy a fele-
lősség vállalásában részt kíván venni azzal, hogy meghatározza a válogatásnak e cinozuráját [zsi-
nórmértékét] is, én ebből magamra nézve konzekvenciát nem vonok le.” (nemzetgyűlési napló, 
1920. 480.) nézetünk szerint a Bernolák-féle módosítás volt az oka annak is, hogy a törvény meg-
szavazásakor igencsak foghíjasak voltak a parlament padsorai. a törvényt mindössze a nemzet-
gyűlés 26%-a szavazta meg, alig több mint egynegyede. (kovácS, 2012. 93.)

21 Budaváry lászló 1920. július 28-án nyújtotta be a javaslatát. ez megvonta volna a zsidóktól  
a politikai jogokat, egyetlen házon felül elvett volna tőlük minden ingatlant, illetve részükre a 
földtulajdonlást és a földbérlést is megtiltotta volna. kitoloncolta volna közülük mindazokat, akik 
1914 óta vándoroltak be az országba, kvótát vezetett volna be az iskolákban, a közintézményben, 
a gyárban, valamint tiltotta volna, hogy keresztény cselédet alkalmazzanak. Halállal büntette 
volna azokat, akik magyar polgárt nemzeti és keresztény érzéséért kigúnyolnak. (Kovács, 2012. 
85–86.) Úgy véljük, hogy akkoriban már csak a nemzetközi körülményekre tekintettel sem volt 
realitása annak, hogy ezt a javaslatot a nemzetgyűlés megszavazza. Ugyanakkor a numerus clau-
sus törvény végső formájának kialakulását nagyban befolyásolta.
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hogy elfogadhatatlan az a gyakorlat is, hogy a tanári karok a társadalomban kialakult 
zsidókkal szembeni „nagyon erős indulat” hatása alatt – mivel „jelentékeny részt 
vettek a forradalomban és az ország felforgatásában”22 – az 1919. évi pótszemesz-
terre már egyetlen zsidó származású hallgatót sem voltak hajlandók felvenni.23

záró gondolatok

összefoglalásunkból látható, hogy a numerus clausus törvény egy alulról jövő, egye-
temi kezdeményezés volt. Bár a hallgatói létszám leszorítása reális cél lett volna,  
a törvény az akkori közhangulatban már eredeti formájában, tehát pusztán a beirat-
kozási engedély bevezetésével is alkalmas volt arra, hogy a zsidóságot diszkrimi-
nálja. Bizonyos szinten felül Haller istván vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
egyetemeknek nem engedett: a budapesti orvoskar hiába nyilatkozott a nőhallgatók 
további felvétele ellen. Bernolák úgy látta, hogy a problémát a numerus clausus 
önmagában nem oldja meg, mert ha „helyet is szorítanak” a keresztény tisztviselői 
osztály fiainak az egyetemeken, családjuk ruházni vagy más városba, iskolába kül-
deni nem képes őket a háború utáni ínséges helyzetben. ezért fontosnak tartotta, 
hogy megfelelő internátusok létesüljenek a keresztény ifjúság számára.24 e tekintet-
ben az angol college-rendszer volt az ideálja. a kollégiumépítési program szorgalma-
zásán túl azonban Bernolák nézeteit csak egyetlen ponton oszthatjuk: a numerus 
clausus törvényjavaslat valóban a magyar állam összeomlásának a bizonyítéka volt.

22 a szakirodalom a népbiztosok között az izraeliták arányát 60–71%-ra teszi. gratz gusztáv:  
A forradalmak kora. Magyarország története 1918–1920. Budapest, magyar szemle Társaság, 
1935. 102. – hajDu Tibor: kun Béla mint zsidó. Élet és Irodalom, 2010/27. 20.

23 amennyiben tehát olyan kutatási program indulna, amelynek a két háború közötti felsőoktatási 
intézményekben a hallgatók számbavétele, illetve az első évfolyamokra felvettek vallás szerinti 
megoszlásának a vizsgálata lenne a célja, akkor – nézetünk szerint – abban Bernolák említett 
kijelentésének az ellenőrzése lenne az egyik legfontosabb feladat. Világosan kell látnunk azt, hogy 
primér forrásokkal mennyiben támaszható alá az, hogy a numerus clausus törvény úgy csökken-
tette a felsőoktatásban a zsidóság arányát, hogy azt egyben – legalábbis az 1919. évi pótszemesz-
terhez képest – növelte is, az országos arányszámukra. ezt a felfogást támasztja alá az is, hogy  
a törvény kvóta nélkül, tehát pusztán a beiratkozási engedélyek bevezetésével is lehetővé tette 
volna a hatálya alá tartozó intézményekből akár a zsidóság teljes kizárását is. e tekintetben a mű -
egyetemen már végeztünk számításokat: ott még az 1920/21. tanévre felvett elsőévesek között is 
6% helyett csak 4% volt a zsidó származású hallgatók aránya. hoLLósi, 2014. Táblázat: 175.

24 a debreceni vonatkozásokat illetően ld. KiráLy sándor: Diáksegélyezés, kollégiumok, sport. in:  
A Debreceni Egyetem története 1912–2012. Szerk . orosz istván–ifj. barta jános. Debrecen, 
Debreceni egyetemi kiadó, 2012. 271., 284–287.



112

kitekintés: Bernolák nándor „megtérése”

kíváncsiak voltunk arra, hogy Bernoláknak a zsidóságot diszkrimináló indítványá-
ért mennyiben kellett a háború után számot adnia.

Ügyében25 első fokon 1945-ben a budapesti ügyvédi kamara igazolóbizottsága ha -
tározott: egy évnyi időtartamra függesztette fel ügyvédi gyakorlatát.26 ezt azon-
ban nem a numerus clausus törvény meghozatalában való szerepével indokolta, ha -
nem azzal, hogy Bernolák tagja volt a magyar Ügyvédek nemzeti egyesületének 
(mÜne),27 és mint nagyobb politikai múlttal rendelkező politikus annak célkitűzé-
seivel szemben semmit sem tett. az ügy úgy került a népbíróság elé, hogy e határozat 
ellen maga az érintett nyújtott be fellebbezést.

a budapesti népbíróság – mint igazolófellebbezési bíróság – 1946-ban a büntetésen 
enyhített, azt feddésre28 változtatta.29 Döntésének az volt az indoka, hogy a mÜne-
ben az egyszerű (tehát a tisztséget nem viselő) tagság a népbírósági gyakorlat értel-
mében egymagában nem szolgálhat a felfüggesztés alapjául, az túl súlyosnak mutat-
kozna. ámbár Bernolák a Bethlen-kormányban valóban népjóléti miniszter volt, 
minisztersége idejére eső politikai magatartásában nem találtak semmi kifogásolni-
valót, miniszteri tiszte megszűnte után pedig visszavonult a politikától. Bernoláknak 
szerencséje volt: a népbíróság a miniszterségét megelőző bő fél évvel már nem fog-
lalkozott. Így a népbíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy Bernolák mÜne 
tagsága nem eshet súlyosabb elbírálás alá, mint bármely más, politikai múlttal nem 
rendelkező ügyvéd belépése. Hiszen az igazolási eljárás során azt kell vizsgálni, 
hogy az érintett magatartása sértette-e, és ha igen, milyen mértékben a magyar nép 

25 Budapest főváros levéltára (Bfl) XXV.1.b. 1945/2880. i. eredetileg létezhetett egy másik irat is, 
de erről ma már csak a lajstromkönyvi bejegyzés tanúskodik: XXV.2.b. 1945/10385. i. az általunk 
használt irat pontos iktatószáma: no. ig. XiV. 2880/1945.–2. szám. 

26 2/1765/1945. sz. határozat, kelt: 1945. augusztus hó 9.
27 a mÜne-t említi: az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 529. m. e. számú rendelete a fasiszta 

politikai és katonai jellegű szervezetek feloszlatásáról, 3. § 18. pont. in: Magyarországi Rendeletek 
Tára, 1945. Budapest, magyar Belügyminisztérium, 1946. i. kötet, 49–50.

28 Correptio, javító szándékú figyelmeztetés.
29 a határozat kelt: 1946. augusztus 5. Bernolák fellebbezett ügyében az 4080/1945. m. e. sz. rende-

let 7. §-a alapján nyilvános tárgyalás volt, a népbíróság ugyanezen rendelet 11. §-a alapján változ-
tatta meg határozatot. a megfeddést az 1410/1945. m. e. sz. rendelet 4. § a) pontja értelmében 
mondta ki. az ügyében eljárt bírói tanács tagjai: dr. Herpai ernő tanácsvezető bíró, nadányi 
ferenc (független kisgazda Párt), dr. Halász ernő (Polgári Demokrata Párt), Balla Bertalan 
(nemzeti Parasztpárt), antal Dezső (magyar kommunista Párt), márkus simon (szociáldemok-
rata Párt) és zsigri géza (szakszervezeti Tanács) népbírák. a jegyzőkönyvet dr. soós lászló 
vezette, az eljárásban dr. apor róbert népügyész is részt vett. – ld. még: nb. ig. XiV. 2880/1945. 
jegyzőkönyv. az irat a Budapesti Ügyvédi kamaránál található.
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érdekeit.30 a határozathozatalkor figyelembe vették a dr. steinitz jenő, dr. Pfeiffer 
zoltán, özv. Böhm Henrikné és báró groedel richárd budapesti lakosok által kiállí-
tott nyilatkozatokat is, amelyek azt bizonyították, hogy a háború idején Bernolák 
már igyekezett a jogfosztó rendeletek31 által érintett személyeken segíteni.

aki tehát 1920-ban még a kvóta harcos híve volt, 1944-ben már az erőszakrende-
letek ellenzőinek a táborába tartozott. mindez egyik bizonyítéka lehet annak is, hogy 
a numerus clausust hiba volna a magyarországi zsidótörvények és holokauszt előz-
ményének tekinteni.

30 1080/1945. m. e. sz. rendelet, 1. §.
31 ld. ezekről: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938–1945. Szerk . vértes róbert. Buda-

pest, PolgarT, 2002. – hoLLósi gábor: Dr. vitéz ákosfalvi Szilágyi László belügyminiszteri taná
csos visszaemlékezése az 1944-es mentesítésekre. (VeriTas füzetek 3.) Budapest, VeriTas 
Történetkutató intézet–magyar napló, 2016. 101–109.
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gaLi Máté

a magyar közéleT refleXiÓi a nUmerUs 
ClaUsUsra 1920-Ban

az 1918–1919-es baloldali forradalmak után magyarországon hatalomra került új 
politikai rendszer konszolidációja érdekében az (első ízben) 1920 júliusában kor-
mányt alakító gróf Teleki Pál miniszterelnököt kettős cél vezérelte: megerősíteni  
a konzervatív uralkodó körök pozícióit, illetőleg – ezzel párhuzamosan – visszaszo-
rítani a közéletben a radikális jobboldali csoportosulásokat. Utóbbiak követeléseit 
jórészt törvényes keretek közé szorítva igyekezett korlátozni vagy leszerelni. 1920. 
szeptember 26-án ennek egyik lépéseként a nemzetgyűlés elfogadta az 1920: XXV. 
törvénycikket, az ún. numerus clausust. ezen jogszabály ugyanakkor nemcsak  
a szélsőjobboldal követelményeire volt válasz, hanem szolgálni kívánta a trianoni 
országcsonkítás nyomán súlyos egzisztenciális gondokkal küzdő keresztény közép-
osztály érdekeit is. a törvény szabályozta az egyetemekre, valamint a jogakadémi-
ákra felvehető hallgatók számát, oly módon, hogy az megfeleljen a „népfajok, nem-
zetiségek” országos arányának. a felvételnél mindemellett tekintettel kellett lenni  
a „nemzethűségi és erkölcsi” szempontokra is.1 s bár a törvényben a „zsidó” vagy 
„izraelita” kifejezések nem szerepeltek,2 a jogszabály célja mégis a zsidó vallású 
fiatalok diplomás értelmiségivé válásának korlátozása volt, s ezáltal pedig a keresz-
tény középrétegekből származó ifjúság felsőfokú képzésének, továbbá majdani állás-
szerzésének megkönnyítése.3

a XiX. század második felében, a polgárosodás és a gazdasági modernizációs 
folyamatok terén a magyarországi zsidóság jelentős szerepet vállalt. az állami admi-
nisztráció, valamint a vármegyei közigazgatás alapvetően a történelmi elit (arisztok-
rácia és a dzsentri réteg) kezében maradt, míg – a XX. század egyik legnagyobb 
hatású történetírójának, szekfű gyulának a szavaival élve – a „kapitalizmus hirte-
len fellendüléséhez, az indusztrializmus és pénzüzlet szédületes kifejlődéséhez  
a zsidóság szolgáltatta az agyvelőt és [az] embert”.4 a gazdasági élet mellett az ún. 

1 barta róbert: a numerus clausus törvény módosítása 1928-ban. in: Történeti tanulmányok.  
i . kötet . Szerk . L . nagy zsuzsa–veress géza. Debrecen, klTe, 1992. 113.

2 a jogszabály végrehajtási utasításában ugyanakkor az izraeliták külön nemzetiségként lettek 
nevesítve.  

3 roMsics ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, osiris, 2005. 140.
4 Szekfű gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest, maecenas, 2007. 333.
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szabadfoglalkozású értelmiségiek körében volt még megfigyelhető a zsidóság foglal-
kozási koncentrációja. 1910-ben (amikor az ország összlakosságának 5%-át tették ki) 
az ügyvédek 45,2, az újságírók 42,2, az állatorvosok 40, a magánmérnökök 37,6, míg 
a színészek 22,6 százaléka tartozott az izraelita vallásfelekezethez.5 a többségében 
városlakó, az iskolázásra pedig általában nagy hangsúlyt fektető zsidóság számará-
nya az egyetemisták soraiban az első világháború előtt 25% körül mozgott,6 míg 
1918-ban 34%-ra emelkedett.7

az első világháború, valamint az azt követő forradalmak idején magyarorszá  gon 
ellentétek éleződtek ki a zsidó és nem zsidó társadalmi csoportok között. a Tanács-
köztársaság bukása után az egyetemeken olyan diákszervezetek és csoportok alakul-
tak, amelyek „a zsidók és a bolsevisták kitiltását”8 követelték a felsőoktatási intéz-
ményekből. nem csekély részben ezen diákegyesületek nyomására az egyetemek és 
karok tanácsai már 1919 végén a hallgatói létszámok maximalizálásáról, illetve  
a zsidó származású diákok számának korlátozásáról határoztak.9 a nemzetgyűlés-
ben szintén felmerült a zsidóság gazdasági és kulturális életben érvényesülő befolyá-
sának visszaszorítása. Utóbbi kapcsán az egyetemi szférában bevezetésre szánt sza-
bályozás, egy esetleges „numerus clausus” („zárt szám”) ügye élénken foglalkoztatta 
1920-ban (is) a honi közvéleményt. 

s mivel megítélésünk szerint a közvélekedés megismerésének egyik hatékony és 
fontos eszköze a korabeli véleményformáló sajtó vizsgálata, ezért tanulmányunk-
ban arra teszünk kísérletet, hogy a magyar társadalom különböző csoportjainak 
állásfoglalásait elsősorban a legkülönfélébb világnézeti színezetű, de mégis jellegadó 
egykori lapok reflexiói alapján mutassuk be. 

ezek közül elsőként a magyarországi neológ zsidóság Egyenlőség című politikai 
hetilapja érdemel említést, amelyik még 1920 februárjában fogalmazott úgy, hogy  

5 gyurgyáK jános: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, osiris, 2001. 83. (a továbbiakban: 
gyurgyáK, 2001.).

6 Kovács M. mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945. Budapest, 
napvilág, 2012. 14. (a továbbiakban: Kovács m., 2012.).

7 barta róbert: a numerus clausus és a baloldali magyar zsidó politikai közvélemény. Sic Itur ad 
Astra, 1990/1–2. 10.

8 az elterjedt antiszemita érvelés szerint az 1919-es proletárdiktatúra a zsidóság műve volt, amelyik 
a gazdasági és kulturális hatalom megszerzése után a politikai uralom átvételére is törekedett.  
s bár a kommün felső vezetésében, valamint az alsóbb szinteken (a munkásmozgalmi vezetők, 
illetőleg a baloldali intellektuelek társadalmi összetételéből adódóan) jelentős volt a zsidó, vagy 
esetleg zsidóként azonosított személyek aránya, nem lehet kijelenteni, hogy a magyarországi zsi-
dóság támogatta volna a Tanácsköztársaságot. egyebek mellett azért sem, mert a vörösterror  
a soraikból is szedett áldozatokat (például ellenforradalmi szervezkedés vádja miatt), továbbá a 
zsidó tulajdonban lévő kereskedelmi vállalatokat és földbirtokokat is államosították. 

9 gyurgyáK, 2001. 118.
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a numerus clausus bevezetése „nemzeti öngyilkosság” lenne egy olyan ország szá-
mára, amely mindig is büszke volt a szabadságra, a függetlenségre és a szellemi 
nyitottságra. gyökeresen szakítana azzal a hagyománnyal, amelyet Bocskai istván, 
Bethlen gábor, apáczai Csere jános, eötvös józsef, kossuth lajos vagy Deák ferenc 
neve fémjelez. a cikk felvetette a kérdést, hogy mi lett volna, ha évtizedekkel koráb-
ban kerül bevezetésre a numerus clausus, ez a „középkorinál rosszabb intézmény”? 
minden bizonnyal akkor nem gazdagíthatta volna az egyetemes magyar kultúrát 
több jeles, izraelita vallású tudós, példának okáért kármán mór neveléstudós–okta-
táspolitikai szakember, simonyi zsigmond nyelvtudós, goldziher ignác orientalista, 
de acsády ignác, angyal Dávid és marczali Henrik historikusok sem.10 

röviddel ennek az állásfoglalásnak a publikálását követően, 1920 tavaszán szir-
mai Vidor ügyvéd szerkesztésében napvilágot látott A magyar zsidóság almanachja. 
Védőirat című tanulmánykötet. a könyvbe a hazai zsidó közélet olyan ismert képvi-
selői írtak, mint Vázsonyi Vilmos egykori igazságügyi miniszter, szabolcsi lajos 
író–hírlapszerkesztő, vagy éppen Blau lajos, a ferenc józsef országos rabbiképző 
intézet igazgatója. a szerzők az 1914 óta elterjedt zsidóellenes vádak megcáfolására 
vállalkoztak. Úgymint a politikai destrukció, a hazafiatlanság, vagy esetleg a zsidók 
vallású katonák helytállása a hadseregben. e műben komáromi sándor író–hírlap -
író taglalta a zsidóság viszonyát a magyarosodás kérdéséhez. Tanulmányában rész-
letes statisztikai adatokra támaszkodva ismertette a zsidó diákság arányszámait 
az országban, a népiskoláktól kezdve az egyetemekig bezárólag. rámutatott arra, 
hogy az iskolahálózat révén a dualizmus időszakában – egy soknemzetiségű ország-
ban – a zsidóság jelentős része megtanult magyarul, és a polgári jogkiterjesztés nyo-
mán a magyar állameszmével nagymértékben azonosult. éppen ezért értelmetlen 
velük szemben kifogásként támasztani, hogy „a tanköteles koron túl is egészen  
a főiskolákig, minden tanulási alkalmat viszonylagos számukat messze túlhaladó 
mértékben vesznek igénybe”.11 Tévesnek titulálta azt a nézetet is, miszerint a zsidó-
ság „közművelődési törekvéseinek és az átlagot meghaladó tanultságának rovására 
destruktív tendenciákat szeret írni”. Írása végén pedig emlékeztette az olvasóit arra, 
hogy bár a történelmi magyarország összeomlásakor, a forradalmakban számos 
zsidó, vagy zsidóként azonosított személy játszott szerepet, mégis – utalt vissza  
a nemzetiségi kérdés megoldatlanságára – „[…] olyan hazaáruló, aki hazáját eladta, 

10 numerus clausus. Egyenlőség, 1920. február 7. 15–16.
11 KoMároMi sándor: a zsidóhitűek és a magyarosodás. in: A Magyar Zsidóság Almanachja. Védő -

irat. Szerk . szirMai Vidor. Budapest, a magyar zsidóság almanachja szerkesztőségének kiadása, 
1920. 58.
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viszonylag is kevesebb akad közöttük, mint ama nemzetiségek között, amelyek  
a magyar kultúra befogadására sem voltak hajlandók.”12 

a numerus clausus illetően gyökeresen eltérő álláspontot képviseltek azok a sajtó-
termékek, amelyek a Bangha Béla jezsuita szerzetes és „sajtóapostol”, valamint 
támogatói által 1918 januárjában alapított központi sajtóvállalat érdekeltségébe tar-
toztak. Bangha lapjai útján a katolicizmus érdekvédelmét tűzte ki céljául, melynek 
feltételeként a modern, nem klerikális, de az egyház által irányított sajtó megterem-
tésére törekedett. a páter indulásként rögtön hét lap kiadására vállalkozott. ezek 
közül a legfontosabb a Nemzeti Újság című napilap volt, amely a keresztényszocia-
lizmus, illetve a kormányzó keresztény nemzeti egyesülés Pártja (kneP) hivatalos 
lapjának tekintette magát. Túri Béla kanonok–országgyűlési képviselő szerkesztette, 
aki korábban a katolikus néppárt Alkotmány című lapjának szerkesztője is volt.  
a Nemzeti Újság után a délben megjelenő Új Nemzedék volt a legbefolyásosabb lap, 
amit kezdetben a fajvédő eszméket valló újságíró, milotay istván vezetett.13 

a katolikus sajtóvállalat portfoliójában szereplő lapok magyarország 1918-at 
követő tragikus helyzetét többek között a zsidóemancipációval elindult történeti fej-
lődéssel indokolták. ennek megfelelően rendkívül elítélő hangnemben foglalkoztak 
hasábjaikon a magyar zsidósággal.14 Példának okáért az Új Nemzedék szerint a dua-
lizmus korában, „mikor a Terézváros még a kárpátoktól az adriáig terjedt”, a honi 
zsidóság kihasználta és kizsákmányolta a keresztény magyar népet.15 a főképpen  
a vidéki olvasóközönséget megcélzó, Új Lap címet viselő olcsó napilap pedig úgy 
fogalmazott, hogy a kiegyezés óta a zsidóság „[…] kipusztította a magyar alól a nem-
zeti vagyont, sajtóval megrontotta a magyar szellemet, pénzével megvásárolta a lel-
keket. a háborúban elkeserítette, a háború után forradalomra uszította népünket és 
utoljára kommunizmusával megsemmisített bennünket.”16 a Nemzeti Újság már 
1919 végén nyíltan képviselte azt az álláspontot, hogy „a megkisebbített magyar -
országon csak az jusson álláshoz, hivatalhoz, akinek magyar szíve, magyar elve, 
magyar érzése van”, mindenki más pedig, akinek „csak geschäft a magyar név, de 
nem nemzeti öntudat”, távozzon ebből az országból.17 mindezek tükrében közel sem 
meglepő, hogy ezek az újságok támogatták a numerus clausus törvénybe iktatását, 

12 Uo. 61.
13 KLestenitz Tibor: sajtó, felekezet, politika. a központi sajtóvállalat első évei (1919–1922). 

Múltunk, 2009/3. 171–177. (a továbbiakban: KLestenitz, 2009.),
14 Monori áron: a numerus clausus és a magyar katolikus sajtó 1919–1920. Médiakutató, 2003/2. 

46. 
15 elég volt! Új Nemzedék, 1919. október 14. 1. 
16 Degenerált világfaj. Új Lap, 1920. február 18. 1. 
17 a magyar intelligencia jövője. Nemzeti Újság, 1919. december 18. 1.
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annak kérdését a hasábjaikon folyamatosan napirendben tartották, és segítették  
a jogszabály elfogadása érdekében indított kampányt.18 

a keresztény nemzeti egyesülés Pártja a készülő törvényjavaslatról 1920. augusz-
tus 11-én és 24-én tartott tanácskozást, ahol Bernolák nándor országgyűlési kép -
viselő és debreceni egyetemi tanár a nemzetiségi, faji és vallási arányszámok törvé-
nyi szabályozása mellett állt ki.19 a nemzetiségi vagy vallási kvótát az Egyenlőség 
élesen elutasította. a lap szerint egy ilyen korlátozás után a zsidó fiatalok mindössze 
öt százaléka járhatna csak egyetemre, holott a zsidók közel sem ilyen arányszámban 
adóztak, soroztattak be az i. világháború idején a hadseregbe, és dolgoztak az ország 
felépítésén 1867 óta. az újság leszögezte: a tudás és a tanulás nem „fajhoz kötött, 
nincs vallása”, az államnak pedig nem feladata azok kiválasztása, akik szellemi 
pályára mehetnek. a numerus clausus megszavazásával új fejezet kezdődne a ma -
gyar törvényhozás történetében: megszűnne a liberalizmus szelleme. az Egyenlőség 
úgy vélte, hogy a tanszabadság korlátozásával az állam „másodosztályú állam-
polgárságot létesít, corpus separatumot [külön testet] teremt, mostoha gyermekeket 
tenyészt”.20 

az Egyenlőséghez hasonlóan elmarasztalóan írt a numerus claususról a liberális 
szellemiségű népszerű bulvárlap, Az Est is. Vezércikkében az újság akképpen fogal-
mazott, hogy a „magyar szabadságjogok csorbítását” jelentené a hallgatói létszámok 
korlátozása. a gyászos trianoni békeszerződés után újjáépítésbe kezdő országnak 
szüksége van minden egyes olyan diplomás fiatalember munkájára, akinek az „erköl-
cse nem rothadt”. soraikból ugyanakkor az „érett, megfontolt, tudományosan gon-
dolkodó magyar professzoroknak” kellene kiválasztaniuk a felsőoktatási tanulmá-
nyokra érdemeseket, nem pedig az államnak.21

a konzervatív beállítottságú Budapesti Hírlap, amely az ország egyik legnagyobb 
példányszámú és legnépszerűbb lapjának számított, 1920. augusztus 31-i számában 
dr. kovács andor egyetemi magántanár, a büntetőjog elismert szakértője közölt 
vezércikket, aki elviekben nem utasította el a numerus clausust. azon a véleményen 
volt, hogy a „szellemi proletariátus” felszámolása érdekében szükséges a hallgatói 
kvóta bevezetése. ez azonban nem vonatkozhat kizárólag a zsidó származású tanu-
lókra, hanem minden diákra érvényes kell, hogy legyen. azt az álláspontot képvi-
selte, hogy „ki kell irtani a papíros–hallgatók típusát”, aki csak bukdácsolt az egye-
temeken, majd „értelmi s ezzel járóan erkölcsi befejezetlensége” okán a forradalmak 
előtt és alatt „könnyű prédájává majd katonájává lett a hangzatos áramlatoknak”. 

18 KLestenitz, 2009. 181.
19 gyurgyáK, 2001. 118–119.
20 öt százalék? Egyenlőség, 1920. augusztus 28. 1–2.
21 ne felejtsük. Az Est. 1920. augusztus 27. 1.
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Írása végén azt javasolta, hogy a törvény mondja ki az egyetemi kurzusok látoga-
tásának, illetőleg a kollokviumok teljesítésének kötelezővé tételét.22    

a mérsékelten konzervatív Pesti Hírlapot is foglalkoztatta a numerus clausus kér-
dése. az újság augusztus 25-i száma hasonlóan a Budapesti Hírlaphoz, amellett 
érvelt, hogy a zsúfolt egyetemeken korábban számos olyan hallgatót képeztek ki, aki 
a végzést követően nem jutott álláshoz, emiatt frusztrálódott, és a „szellemi proleta-
riátust” szaporítva a polgári demokratikus forradalom, illetőleg a Tanácsköztársaság 
támogatója lett belőle.23 ennek megismétlődését elkerülendő a napilap szerint nem 
numerus claususra lenne szükség, hanem olyan kiválasztási rendszerre, aminek 
révén „[…] az egyetem minél több oly fiatal ember neveljen az élet számára, akik 
jeles munkásai lesznek a nemzet szellemi életének, akiknek hazaszeretete kifogás alá 
nem eshetik s akiknek erkölcsi világnézete is minden kétségen felül áll.” őket aztán 
ösztöndíjakkal, lakhatási és ellátási támogatásokkal kellene segíteni. felvételüknél 
pedig „[…] nemcsak azt a szempontot kellene figyelembe venni, hogy ki a legjobb 
tanuló, hanem azt is, hogy ki a legmegbízhatóbb a hazafias érzés és az erkölcsi föl-
fogás tekintetéből is, felekezeti viszonyokra való tekintet nélkül.”24

a magyar törvényhozásban 1920. szeptember 2-án kezdődött meg a numerus clau-
sus, egészen pontosan „a tudományegyetemekre, műegyetemre, a budapesti egye-
temi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályo-
zásáról szóló törvényjavaslat” tárgyalása. a hónap végéig elhúzódó parlamenti vita 
felszólalóinak hosszú sorában Usetty ferenc kormánypárti képviselő, a jogszabály-
tervezet előadója volt az első. őt a törvényjavaslatot beterjesztő vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, Haller istván követte. Haller néhány hónappal korábban még nem 
támogatta a numerus clausus bevezetését, mivel úgy ítélte meg, hogy az rontana  
a nehéz külpolitikai helyzetben lévő ország megítélésén.25 szeptemberben viszont 
már azon a véleményen volt, hogy a kérdés nem foglalkoztatja a külföldet, mivel az 
a közállapotok konszolidálódásában érdekelt hazánk kapcsán. szavai szerint „[…] 
nekünk is egyetlen kötelességünk van: erőt mutatni, erőt teremteni, belső konszoli-

22 Dr. Kovács andor: a főiskolai numerusz klauzus. Budapesti Hírlap, 1920. augusztus 31. 1.
23 ezen a ponton a szerző az ún. „szellemi proletariátus” mellett minden bizonnyal az olyan radikális 

baloldali, szabadgondolkodó, a dualizmus időszakában fennálló társadalmi és kulturális viszo-
nyokkal elégedetlen diákegyletekre, illetve azok tagságára is gondolt, mint az 1908 és 1919 létező 
galilei kör. érdemes ugyanakkor leszögeznünk, hogy a proletárdiktatúra támogatását illetően  
a galilei kör például megosztott volt. Tagjainak egy része nem kívánta átlépni a demokrácia és 
diktatúra közti határt, míg sokan mások közülük kiálltak a tanácskormány mellett. erről bővebben 
ld.: csunDerLiK Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták – A Galilei Kör története (1908–
1919). Budapest, napvilág, 2017. 315–336.

24 numerus clausus. Pesti Hírlap, 1920. augusztus 25. 1. 
25 Kovács M., 2012. 92.
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dációt, amely azonban magyar és nemzeti legyen, s ha nekünk lesz ilyen belső erőnk, 
akkor nem fog a világ azzal törődni, hogy vajon mi numerus clausust hoztunk-e be, 
vagy nem. ők erős kezet keresnek s ha a mi kezünk erős lesz, keresni fogják azt  
a kezet s nem fognak törődni azzal, ami egyébként itt történik.”26

felszólalásában a kultuszminiszter elismerte, hogy az egyetemeken bevezetésre 
szánt kvóta a magyarországi zsidóságot fogja a legérzékenyebben érinteni, mivel ők 
voltak azok, akik „a legnagyobb számban tolultak a felsőbb oktatásra”. Haller az 
expozéjában kiemelte: a numerus claususszal az a cél, hogy a felsőoktatásból ne 
Pikler gyulák, jászi oszkárok vagy alexander Bernátok kerüljenek ki,27 hanem 
olyan tudós emberek, akiknek nem célja az, hogy „[…] idegenben keletkezett elmé-
leteket erőltessenek rá a magyar nemzetre, hanem megfordítva, akik a magyar lé -
lekből kitermelt igazságokat akarnak elismertetni a külfölddel.” szükségesnek ne -
vezte ezt követően olyan tanárok kiképzését az egyetemeken, akik aztán a diákjaikat 
„[…] öntudatossá tegyék, megerősítsék, kifejezésre hozzák, hogy az ő nevelésük, 
tanításuk alól ne szürke kultúremberek, hanem magyar kultúremberek kerüljenek 
ki.” De a felsőoktatás szabályozásától nemcsak nemzeti érzelmű tudósok és tanárok 
kinevelését remélte a kultuszminiszter, hanem olyan írókét is, akik „[…] nem magyar 
nyelven írnak csupán, hanem akik magyarán írnak, akik magyar érzéssel írnak, […] 
akik megszerettetik és megkedveltetik mindazt a szépséget és jót, ami a magyar 
nemzet életében és történetében van.”28

a vallás- és közoktatásügyi miniszter beszédét a katolikus sajtó lapjai elismerően 
fogadták. az Új Nemzedék úgy vélte, hogy a jogszabálytervezet „a két forradalom 
élményeinek és keserű tapasztalatainak politikai és közművelődési leszűrését, illetve 
kodifikálását célozza”, s emiatt „bátran és gyökeresen” szakít a tanszabadság elvével. 
Célja „vitathatatlan közérdek”, mivel az „értelmiségi proletariátus” további növeke-
dését próbája megakadályozni, ami olyan „[…] elégületlen és forradalmi gyúanyag, 
amely egész társadalmi és állami struktúránkat levegőbe röpítéssel fenyegeti.”29  
a Nemzeti Újság szerint még egyetlen ország sem volt a történelemben, amelyik 
„türelmesebb és öngyilkosabb” közoktatási politikát folytatott volna, mint magyar-
ország a kiegyezést követően. ezt az irányt nem lehet tovább vinni, mert abban az 
esetben „bátran rázárhatják a kripta–ajtót a Csonka-magyarországra”.30 Haller ist-
ván ennek meggátolására tett kísérletet azzal, hogy meghirdette új kultúrprogramját 

26 Nemzetgyűlési napló, 1920. V. kötet, 464.
27 ez esetben három olyan zsidó származású értelmiségiről volt szó, akik a forradalmak után nyug-

díjazva lettek, vagy emigrációba kényszerültek. 
28 Haller istván kultuszminiszter teljes beszédét ld. Nemzetgyűlési napló, 1920. V. kötet, 149–159.
29 a numerus clausus. Új Nemzedék, 1920. augusztus 26. 1. 
30 magyar iskolapolitika. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 2. 1. 
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a keresztény magyar értelmiség megteremtésére. a lap szerint korábban a magyar 
kultúra „szívós törzsét” még „a kommün véres szekercéjének csapásai” sem tudták 
ledönteni, de túlélte azt is, hogy törzsére „élősdi folyondárok egész serege tapadt”. 
most pedig ezen új nemzeti kultúrprogram keretében elsőrendű feladat „[…] az élős-
dieknek a kiirtása, megakadályozása annak, hogy a magyar kultúra fájának élet-
nedveit ezután is idegen testek szívják el.”31

a mindenkori közoktatásügyi kormányzat hivatalos orgánumaként számon tar-
tott Néptanítók Lapja Haller istván beszédét teljes terjedelmében közölte32 (akárcsak 
a parlamenti vita során 1920. szeptember 21-én elhangzott zárbeszédét).33 a lap szer-
kesztője, kőrösi Henrik pedagógiai szakíró igen elismerő hangnemben tájékoztatta 
olvasóit a kultuszminiszteri expozéról. Cikke elején még sajnálattal állapította meg, 
hogy „idegen példák után indult a magyar értelmiség és megfeledkezett a mi speciá-
lis viszonyaink követelményiről”. méghozzá arról, hogy „a nemzet erejének egye-
düli forrása: a hazai talaj és hogy a fejlődés is csak nemzeti irányú lehet”. éppen 
ezért „az újjászületés kultúrpolitikájának”, azaz a Haller istván által kijelölt új 
kultúrprogramnak „[…] vissza kell térnie arra az útra, amelyekről a forradalmi idők 
letérítették. meg kell találnia elsősorban a destrukció ellenmérgét, hogy felszabadít-
hassa a lelkeket az idegen bilincs alól. ennek egyedüli módja, hogy visszavezetjük 
az ifjúságot azokhoz az ideálokhoz, amelyeket a magyar klasszikusok képviselnek. 
Petőfi, arany, Tompa és Vörösmarty szelleme költözzék újra a kifosztott lelkekbe és 
az ő nemes költészetükben tisztuljon meg újra a nemzet.”34

a katolikus lapok publicistáival, valamint kőrösi Henrikkel ellentétben más lapok 
már lényegesen kevésbé voltak megértőek a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
beterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatban. Példának okáért az Egyenlőség azon az 
állásponton volt, hogy a legújabb kori magyar liberalizmus két végpontja a zsidó 
vallás 1895-ös recepciója, illetőleg az 1920-as numerus clausus. érvelésük szerint 
bár „a liberalizmus napsütése – mint mindenütt a világon – rengeteg szemetet érlelt 
nálunk is”, mégsem szabad elvetni a polgári jogegyenlőségen (is) alapuló liberális 
eszmeiséget, mert hazánk történelemben, különösen 1867 után „[…] a liberalizmus 
mindenha ölelkező ríme volt a nemzet politikai, kulturális és gazdasági fejlődésnek.” 
az újság emlékeztette olvasóit arra, hogy a magyarországi zsidóság fokozatos jogki-
terjesztése úgyszintén a liberális szellemiség jegyében ment végbe. a lap hamisnak 

31 magyar kultúrprogramm. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 5. 1.
32 Haller istván vallás- és közoktatásügyi miniszter beszédei a numerus claususról és a fölvételi 

vizsgákról. Néptanítók Lapja, 1920/37–39. 2–14.
33 Haller istván vallás- és közoktatásügyi miniszter záróbeszéde a numerus claususról. Néptanítók 

Lapja, 1920/40–43. 1–10. 
34 kőröSi Henrik: a magyar klasszikusok. Néptanítók Lapja, 1920/37–39. 23.
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nyilvánította azt az érvrendszert, miszerint a klasszikus, reformkori és 1848-as libe-
ralizmus lényegesen jobb volt a kiegyezést követő liberalizmusnál, amely az anti -
liberális retorika alapján romlásba taszította a nemzetet (hasonlóan érvelt a nemzet-
gyűlésben Haller is, amikor akképpen fogalmazott, hogy a liberalizmus 1867 után 
„nemzetietlenné” vált, majd az anyagi és erkölcsi fejlődés „kálváriájához” sodorta az 
országot).35 mégpedig azért, mert „a 67 utáni liberalizmus nem a rózsafán nőtt és 
akik csinálták, nem egy idegen bolygóról toppantak le váratlanul”, hanem már 1848-
ban is aktív politikai szerepet vállaltak: Deák ferenc, idősebb gróf andrássy gyula, 
eötvös józsef, vagy éppen Trefort ágoston.36

a liberalizmus szellemiségével való szakításra helyezte a hangsúlyt Az Ujság 
címet viselő lap is. e sajtóorgánumot 1903-ban még gróf Tisza istván alapította, és az 
egykori kétszeres (1903–1905, 1913–1917) miniszterelnök által képviselt konzerva-
tív–liberális eszmeiséget hirdette. a lap metsző kritikával illette a kultuszminisztert, 
amikor vezércikkében megállapította: „[…] Haller istván kultuszminiszter úr ma 
nyugodt, meritorikus [érdemdús] beszéddel okolta meg az egyetemi numerus clausus 
ügyét. Ha meg nem előzte volna egy esztendő veszedelmes, igazságtalan izgatása, ha 
nem az antiszemitizmus i-jére készült volna pontnak, erről a kérdésről objektív, hasz-
nos vita fejlődhetett volna ki s mindennemű szempontból tisztázhatták volna ezt  
a kérdést úgy, ahogy Haller miniszter tisztázta az ő keresztényszociális szempont-
jából. […] Haller miniszter tehát szeretne nem liberális lenni, de ezzel a javaslatá-
val nem tette. megtette azzal a tendencziával, amelyet azonban tagad, az antisze -
mitával.”37

a Budapesti Hírlap egyetértett a közoktatási miniszter azon meglátásával, misze-
rint az országnak nemzeti érzelmű értelmiségre (írók, tanárok, jogászok, orvosok 
stb.) van szüksége. feltette viszont azt a kérdést, hogy Haller a nemzetgyűlési felszó-
lalásban elrettentő példaként miért csak Pikler gyulát, jászi oszkárt és alexander 
Bernátot említette, amikor köztudott, hogy a forradalmakat olyan „színmagyar” 
értelmiségiek is támogatták, mint ady endre, vagy móricz zsigmond? rajtuk kívül 
„áltudósok, áltanárok, álgalileisták és a zsargonírók tömege mind ott üvöltött a káro-
lyi mihály sleppjében, meg a szociáldemokraták, az úri demokraták és a köztársasá-
gosak”. az újság szerint a korábban már eltörölt, de 1920-ban visszaállított botbün-
tetés, valamint a terítéken lévő numerus clausus ügye nem segítik előre magyarország 
konszolidációját. ezek a rendelkezések ugyanis „[…] csak hűsítő citromvizek a lázas 
beteg kiszáradt torkának pillanatnyi enyhítésére, de nem orvosságok a komoly bajok 

35 Nemzetgyűlési napló, 1920. V. kötet, 159.
36 az apró füvek. Egyenlőség, 1920. szeptember 4. 4–5.
37 numerus clausus. Az Ujság, 1920. szeptember 3. 1.
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ellen.” a felsőoktatási arányszámok korlátozásával a „szellemi proletariátust” eltün-
tetni nem lehet, és éppen emiatt a numerus clausust „[…] lehet külső, alkalmi eset-
leges körülmények szerint szükséges rossznak elfogadni, de azt őszintén és bátran 
meg is kell vallani. nemzetmentő reformnak, a művelődés hathatósabb eszközének, 
közoktatási módszernek előléptetni nem lehet.”38

a Magyarország című, ellenzéki beállítottságú – és egykoron károlyi mihály 
tulajdonában álló – napilap szeptember 3-án megjelent vezércikke úgyszintén bírálta 
a numerus clausust. Írója úgy vélte, hogy „a tanszabadság intézményes megszorí-
tása” nyomán nehezen lehet elképzelni azt, hogy a szabályozásnak „[…] az egyetemi 
oktatás terén való életbeléptetése ne járjon igazságtalan és káros kedvezésekkel vagy 
elnyomással. ez pedig osztályharcokat teremthet, amitől okos és előrelátó nemzeti 
politikának tartózkodnia kell.”39

az ugyancsak az ellenzéki sajtó táborába sorolt, és szociáldemokrata értékrendet 
képviselő Népszava – több helyütt is cenzúrázott – írása sem fukarkodott a kemény 
fogalmazással: a felsőoktatásban megítélésük szerint csak „az egészséges szelekció 
javára lehet léket ütni”, elkerülve ezáltal azt, hogy a felvételi eljárás során politikai, 
nemzetiségi, vagy esetleg vallási szempontok érvényesüljenek. leszögezték: minél 
hamarabb az ingyenes, kötelező, nyolc éves elemi oktatás bevezetésére lenne szük-
ség,40 nem pedig a tanszabadság korlátozására, amely „[…] nemcsak az egyénre 
káros, hanem még inkább az ország kultúrájára lehet végzetes és az ország népének 
átlagos műveltségét néhány év alatt olyan alacsony nívóra süllyesztheti, amit beha-
tóbb tanügyi politika azután évtizedek múlva sem hozhat helyre.”41

a numerus clausus parlamenti vitája során egyértelműen a jogszabálytervezet tör-
vényi erőre emelése mellett állt ki a XX. századi magyar katolicizmus egyik legje-
lentősebb alakja, Prohászka ottokár. a székesfehérvári püspök 1920. szeptember 
16-án nagy beszédet mondott a nemzetgyűlésben, melynek elején azzal érvelt, hogy 
miután az egyetemek több diplomást bocsátanak ki – például jogászból vagy orvos-
ból – mint amennyinek a trianoni magyarország állást képes biztosítani, ezért szük-
séges a felvételi arányszámok korlátozása. szavai szerint „[…] a numerus clausus egy 
nagy nemzeti érdeket hangsúlyoz: biztosítani akarja a magyar középosztály számára 
a kenyeret.” a folytatásban arról értekezett, hogy a jogszabály nem a zsidóság ellen, 
hanem „a magyar középosztály leromlása ellen és a magyar faji géniusz veszélyezte-
tése ellen” irányul. a következőkben „a napba öltözött ember” (ahogyan gárdonyi 

38 Haller kulturpolitikája. Budapesti Hírlap, 1920. szeptember 3. 1. 
39 Tanszabadság. Magyarország, 1920. szeptember 3. 1. 
40 a nyolcosztályos népiskolát végül csak 1940-ben, Hóman Bálint kultuszminisztersége idején 

vezették be.
41 a lejtőn. Népszava, 1920. szeptember 4. 1. 
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géza nevezte 1912-ben Prohászkát) hangot adott annak az 1890-es évek óta követke-
zetesen képviselt meggyőződésének, miszerint hazánkban a zsidóasszimiláció – elte-
kintve néhány kivételes esettől – alapvetően kudarcba fulladt, s így a magyarság és 
zsidóság nemzeti törekvései összeegyeztethetetlenek, aminek következtében útjaik 
szükségképpen elválnak egymástól. ennek alátámasztására azzal érvelt, hogy „ma -
gyarországnak csak egy bizonyos százalékú zsidó kell”, és – utalva ezen a ponton  
a zsidóság XViii. században kezdődő, majd a XiX. század során felgyorsuló beván-
dorlására – „[…] a magyar állam egy világtörténelmi bűnt követett el, mikor éppen  
a liberalizmus cégére alatt, vagy – mondjuk – a liberalizmustól való félelmében meg-
engedte azt a nagy beszüremkedést ott felső magyarországon. Bárki tette ezt, akár 
Tisza kálmán, akár andrássy, akár Tisza istván, akárki, mindegy; ez óriási nagy 
hiba, óriási nagy bűn, egy óriási nagy álomlátás, mondjuk: egy megtévelyedés volt 
és pedig éppen a liberalizmus bűvös behatása alatt.”42

Prohászka ottokár felszólalásáról lelkendezve írt a Nemzeti Újság, mely rögtön  
„a nemzet szónoka” jelzővel illette őt. a lap úgy vélte, hogy a székesfehérvári püs-
pök „[…] a nagy keresztény közösségnek legmélyebb érzéseit juttatja kifejezésre; 
milliók jaja, milliók panasza és milliók üdvrivalgása tör ki az ő elbűvölő szavában, 
csak éppen szebben, világosabban, megokolóbban, mint ahogy azt a hangtalan mil-
liók maguk kifejezni tudnák. […] Prohászka és a keresztény papok nem volnának 
krisztus papjai, ha ostort nem fonnának népünk megrontói ellen s tétlenül néznék  
a lerongyolódott, gazdaságilag és kultúrailag könyörtelenül háttérbe szorított ma -
gyarság halálos vergődését.”43

más sajtóorgánumok közel sem voltak ennyire elragadtatva Prohászka ottokár be -
szédétől. az Egyenlőség azt hangsúlyozta, hogy a püspök programja „egészen tiszta, 
semmi kétséget nem hagy”. Célja „a zsidóknak a magyaroktól való teljes elkülöní-
tése”. Prohászka „[…] két táborra osztja az ország népét. magyarokra és zsidókra. a két 
tábor között határozott kézzel szétszakít minden köteléket. elvág minden szálat, mely 
a zsidókat az ország egyéb népességével eddig összefűzte és eggyé tartotta. elismer 
bennünket. nem ócsárol, de eltaszít magától.” a lap felidézte, hogy nemzetgyűlési 
beszédében Prohászka támogatta a cionizmus gondolatát (a katolikus főpap akképpen 
fogalmazott, hogy a Balfour-nyilatkozat44 után „nem tagadhatjuk, hogy a zsidóságban 

42 Prohászka ottokár teljes parlamenti felszólalását ld. Nemzetgyűlési napló, 1920. V. kötet, 344–351. 
– ld. még: gyurgyáK, 2001. 296.

43 egy fiLoszeMita: Prohászka beszéde és a „magyar” sajtó. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 18. 2–3.
44 1917 novemberében arthur james Balfour brit külügyminiszter lionel Walter rotschild bárónak 

címzett félhivatalos levelében – kormánya nevében – támogatását fejezte ki egy Palesztinában 
létesítendő „zsidó nemzeti otthon” tervezete iránt. ez gyakorlatilag az első lépésnek volt tekint-
hető az izrael állam 1948-as megalapításáig vezető úton. 
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igenis a nemzeti eszme irányában megindult fejlődés, a jövő útja”),45 amit azonban az 
asszimilációpárti Egyenlőség elutasított, mivel egyértelműen azt az álláspontot kép-
viselte, hogy a magyarországi zsidók magyar nemzetiségűek.46 (Prohászka ottokárt 
egyébiránt Vázsonyi Vilmos néhány hónappal később Haller istvánnal egyetemben 
gúnyosan „a cionizmus két legnagyobb apostolának” nevezte.)47   

a Budapesti Hírlap vezércikke szerint Prohászka ottokár „liberális beszédet mon-
 dott a nemzetgyűlésen a teljesen illiberális numerusz klauzusz mellett”. a lap úgy 
gondolta, hogy a törvénytervezet „veszedelmes és sikertelen”. méghozzá azért, mert 
alapvetően ellenkezik az iskola fogalmával. egy tanintézménynek ugyanis az a célja, 
hogy minél többen tanuljanak benne, és nem pedig az, hogy „kizárja azokat, akik 
keresik benne a világosságot”. emellett semmi garanciát nem biztosít arra, hogy  
a zsidó hallgatók számának korlátozása után tehetségesebb keresztény fiatalok fog-
nak kikerülni a felsőoktatásból. az újság azt tanácsolta, hogy a felvételi keretszámok 
szabályozása helyett a kormányzat inkább törekedjen az iskolai (és állami) protekció 
felszámolására, a korrupció visszaszorítására, továbbá iktassa ki a közéletből „a tu -
datlanságot és a henyeséget”. ezek után biztosan nem lesz szükség a numerus clau-
susra, amit a lap nézete alapján „az antiszemitizmus szele sodorta napirendünkre”.48  

Az Ujság a numerus clausus kérdését „közérdekű és országos” ügynek titulálta, és 
éppen emiatt sajnálatát fejezte ki, amiért azt Prohászka a zsidó–nem zsidó viszonyra 
redukálta. a lap az oktatási szférába történő állami beavatkozást szerencsétlen lépés-
nek tartotta, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy amit „[…] az egyetemi 
kvalifikáczióval a numerus clausus el akar érni, az kellő akarással és szorgalommal 
elérhető a numerus clausus nélkül is. amit pedig el nem érhet valaki, azt a numerus 
clausus sem biztosítja neki. egyetlen ember sem maradt eddig sem diploma nélkül, 
aki el akarta érni, egyetlen keresztény íróval, művésszel, tudóssal sem lett kevesebb 
a zsidók mellett, mint lehet ezentúl a zsidók nélkül.”49

elítélte a jogszabálytervezetet, illetve a püspököt a 8 Órai Ujság nevű fővárosi bul-
várlap is. meglátása szerint „[…] példátlan, hogy egy állam a ghetto régóta ledőlt falait 
felépítse a szellem számára. a tanulás szabadságának szent elve nem kedvezmény, 
hanem elemi emberi jog, amelytől hacsak egy ember is elesik, sérelem éri a közössé-
get. Prohászka püspök, legtudósabb és legékesszólóbb tagja pártjának, képtelen volt 
akár tételes, akár erkölcsi törvényt felhozni példaképpen álláspontja mellett”.50

45 Nemzetgyűlési napló, 1920. V. kötet, 349.
46 Prohászka beszéde. Egyenlőség, 1920. szeptember 25. 3. 
47 Vázsonyi üzenete. Egyenlőség, 1921. január 8. 1. 
48 Prohászka ottokár. Budapesti Hírlap, 1920. szeptember 17. 1–2.
49 a zsidó–probléma. Az Ujság, 1920. szeptember 17. 1. 
50 Ha Prohászka püspök… 8 Órai Ujság, 1920. szeptember 18. 1.
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a numerus clausust végül tíz nappal Prohászka ottokár felszólalását követően, 
szeptember 26-án szavazta meg a nemzetgyűlés. az erősen foghíjas parlamentben  
a jelenlévő képviselők közül 57 voksolt a jogszabálytervezet elfogadása mellett, 7 pe -
dig (köztük a beterjesztő Haller istván)51 ellene . a Nemzeti Újság ünnepelte a dön-
tést, mivel értékelésük szerint az „[…] a nagy programmnak egy megvalósított része, 
az első bátor lépés a keresztény kurzus céljainak elérésére. az első programmpontot 
váltotta be ezzel a keresztény politikai tábor.”52

a Pesti Napló – akárcsak a már említett írás a Budapesti Hírlapban – a numerus 
clausust a botbüntetés újbóli bevezetésével állította párhuzamba. a lap vezércikke 
úgy fogalmazott, hogy „[…] e törvények még mindig a láz tünetei, de hogy mi mond-
juk, a tünet súlyosabb, veszedelmesebb, mint maga a láz. sokat hallunk idegen szel-
lemről, – hát ezek a javaslatok képviselik az idegen szellemet jogfejlődésünkben, 
amelynek lendítő ereje századokon át a hagyományos magyar liberalizmus volt.” az 
újság ezen megállapítását követően reményét fejezte ki, hogy e két jogszabály meg-
hozatala után a továbbiakban a demokratikus átalakulás sarokpontjairól fog tör -
vényeket alkotni a magyar országgyűlés, úgymint a földbirtokreform, a választójog 
kiszélesítése, illetve az alkotmányjogi javaslatok sora.53 

a botbüntetést és a numerus clausust említette egy lapon a kolozsváron hetente 
megjelenő Új Kelet című zsidó újság is, amely 1918 decemberében Chajjim Weisz -
burgnak, a cionizmus egyik vezéralakjának a kezdeményezésére jött létre. a lap úgy 
vélekedett, hogy e törvények a középkor szellemiségét idézik. az Új Kelet szerint 
azért volt szükségtelen a zsidók hallgatók számának korlátozása a felsőoktatásban, 
mert az állam számára közömbös, hogy egy orvos, ügyvéd, mérnök vagy tanító 
„milyen bölcsőben született”. az állam számára ugyanis az a fontos, hogy ők jó 
szakemberek legyenek, és magas színvonalon értsenek ahhoz a foglalkozáshoz, amit 
művelnek. magyarország tehát csak nyert a zsidó értelmiségiekkel, míg a hazai zsi-
dóság a numerus claususszal „[…] veszített, mérhetetlenül sokat veszített. megrendí-
tette és aláásta helyzetét, mert a féltékenység és irigység központjává tette. a zsidó 
orvos, ügyvéd, mérnök hatalmas konkurense lett magyar kollégáinak.”54 

51 a zsidókérdés magyarországi történetének monográfiát szentelő gyurgyák jános szerint a kul-
tuszminiszter döntésének az lehetett az oka, hogy bár felmérte az országgyűlésben uralkodó köz-
hangulatot és a politikai erőviszonyokat, mégsem vállalta magára annak ódiumát, hogy megsza-
vazzon egy olyan törvényt, amely sérti a polgári jogegyenlőség elvét. (gyurgyáK, 2001. 121.) 
Hasonló végkövetkeztetésre jutott kovács m. mária is, aki a numerus claususról írt könyvében 
úgy fogalmazott, hogy „Haller »nem« szavazata taktikai húzás volt csupán”. (Kovács M., 2012. 92.)

52 az első lépés. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 22. 1. 
53 Pihenője… Pesti Napló, 1920. szeptember 29. 1.
54 korszerű reformok. Új Kelet, 1920. szeptember 29. 1. 
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miután az 1920: XXV. tc. végrehajtási utasítása a zsidóságot nemzetiségként – és 
nem felekezetként – ismerte el, nagy felháborodást váltott ki a honi zsidó közössé-
gekből. a Zsidó Szemle nevű, cionista eszmeiséget képviselő hetilapban dr. simon 
lajos nagybányai ügyvéd, a helyi „makkabea” nevű izraelita sportegyesület egykori 
elnöke (aki nem sokkal korábban a numerus clausust egy „kényszerrendszabálynak” 
titulálta)55 azt a nézetet képviselte, hogy nemzetiséget a törvényhozás nem kreálhat, 
mivel arra csakis és kizárólag „[…] a természet és a történelem legnagyszerűbb 
együttese képes.”56 

az Egyenlőség is szomorúan vetett számot azzal, hogy a „nemzetgyűlés eldön-
tötte, hogy faj vagyunk”. a lap azt tanácsolta, hogy a hazai zsidóság két mondattal 
reagáljon a törvényre. az egyiket Bródy ernő zsidó származású ügyvéd–parlamenti 
képviselő fogalmazta meg 1920. szeptember 21-én a parlamentben. eszerint ő egy 
„nagyzási hóbortnak” tartotta 1919-ben a Tanácsköztársaságot, és ugyanilyen „nagy-
zási hóbortnak” tartja azt is, hogy a budapesti törvényhozás állást foglaljon abban  
a kérdésben, hogy a zsidóság vallás-e vagy nemzetiség? a második pedig ugyanaz-
nap hangzott el az országházban Pető sándortól: a nemzetgyűlésnek joga nincs, 
csak ereje van ahhoz, hogy döntést hozzon ebben az ügyben.57  

1920 decemberében sándor Pál, zsidó származású országgyűlési képviselő terje-
delmes írást közölt az Egyenlőségben. Cikkében a politikus, aki maga is részt vett  
a numerus clausus nemzetgyűlési vitájában, amellett az álláspont mellett tört lán-
dzsát, hogy a törvény nemcsak „százados jogokat” sért meg, de figyelmen kívül 
hagyja a zsidók teljes politikai és polgári egyenlősítését kimondó 1849: iX. és a zsi-
dók egyenjogúsításáról rendelkező 1867. évi XVii., valamint az izraelita vallást 
bevett vallásfelekezetnek elismerő 1895: lii. törvénycikket is. nem értett egyet 
azzal, hogy a jogszabály végrehajtási utasítása a zsidóságot nemzetiségként hatá-
rozta meg, mivel a véleménye szerint a magyarországi zsidók minden kétséget ki -
záróan magyarok. záró gondolataiban pedig az alábbiakat vetette papírra: „ennek  
a törvényjavaslatnak a jelentősége nemcsak a konkrét jogkorlátozásra szorítkozik, 
hanem abban rejlik, hogy rést üt az egységes magyar nemzet elvét hangoztató ősi 
ideológián és a zsidóságot nemzetiségnek deklarálja. érzékeny csapás ez, amely a ma -
gyar zsidóságot súlyos próbára teszi, de a zsidóság hazafiassága elég erős, hogy ezt  
a csapást is kiheverje. a magyar liberalizmus nem halott, csak megbilincselve, meg-
kötözve fekszik a földön, de fel fog támadni és akkor más lesz itt újra minden!”58

55 Dr. siMon lajos: Prohászka a cionizmus mellett? Zsidó Szemle, 1920. szeptember 21. 1–3.
56 dr. s. l. [Dr. siMon lajos]: Tehát zsidó nemzetiség. Zsidó Szemle, 1920. október 8. 3–4.
57 elvégeztetett… Egyenlőség, 1920. szeptember 25. 1. 
58 sánDor Pál: a numerus clausus után. Egyenlőség, 1920. december 4. 2–3.
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veszPréMy LászLó bernát

a nUmerUs ClaUsUs fogaDTaTása a zsiDÓ 
sajTÓBan (egyenlőség, zsiDÓ szemle, mÚlT  
és jöVő, Új keleT, zsiDÓ Újság)1

Tanulmányunkban a zsidó sajtó reakcióit vizsgáljuk a numerus clausus néven elhíre-
sült 1920. évi XXV. törvénycikk vitájára, elfogadására és hatására. röviden kité-
rünk a törvény 1928-as módosítására, illetve annak későbbi értékelésére. elsősorban 
a cionista és asszimiláns modernizációs stratégiák eltérő identitás-értelmezésének 
keretén belül vizsgáljuk a numerus claususra adott eltérő reakciókat. felhasznált for-
rásaink között főleg sajtóorgánumok, visszaemlékezések, illetve hazai, továbbá ame-
rikai, angliai és izraeli levéltárak anyaga szerepel. egy rövid kitérő erejéig elemez-
zük az ortodox zsidó sajtó szegényes forrásait is.

a magyar zsidó sajtó és a numerus clausus főbb kérdései

Dacára a téma iránti széleskörű érdeklődésnek, a húszas évek zsidó közélete erősen 
feldolgozatlan, a szakirodalom elsősorban a harmincas–negyvenes évekre fókuszál.2 

1 a tanulmány elolvasásáért, hozzászólásaikért köszönet illeti novák attilát, olosz leventét és 
szécsényi andrást.

2 a teljesség igénye nélkül, a következő munkák a hazai zsidó közélet és a zsidóellenes jogi intézkedé-
sek közötti kapcsolatot elemzik: Lebovits imre: Zsidótörvények – zsidómentők. Budapest, ex libris 
kiadó, 2007. – Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938–1945 . Szerk . Lett miklós, vértes 
róbert, széKeLy gábor. Budapest, Polgár, 1997. – sánDor Tibor: Őrségváltás után: zsidókérdés és 
filmpolitika, 1938–1944. [Budapest,] magyar filmintézet, 1997. – A magyarországi zsidótörvények  
és rendeletek, 1938–1945 . Szerk . vértes róbert. Budapest, Polgár, 1997 –Karsai lászló: a lejtőn 
nincs megállás. Hetek, 2009. május 8. 12–13. – Kovács éva–PaPP zsuzsa: az emancipációs törvénytől 
a második zsidótörvényig, 1848/49–1939. Kultúra és Közösség, 1987/6. 28–46. – tiLKovszKy lóránt: 
a magyarországi zsidótörvények. Holocaust Füzetek, 1996/5. 67–78. – Tanulmányunk témájához 
kapcsolódik még több munka, melyek nem foglalkoznak behatóbban a zsidó közélet reakcióval. ezek 
a cionizmusról voltaképpen szót sem ejtenek, talán abból az okból, hogy a cionizmus nemzeti öndefi-
níciója alapjaiban forgatja fel a zsidóság „mássá tételének” (otherization) narratíva-analízisre épülő 
posztmodern tételét. ezen munkánkhoz ld. Kovács m. mária: a numerus clausus és a zsidótörvények 
összefüggéséről. in: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában . Szerk . MoLnár judit. 
Budapest, Balassi, 2005. 128–139. – Kovács m. mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyar
országon, 1920–1945. Budapest, napvilág, 2012. – tiM Cole: Constructing the „jew” Writing the 
Holocaust: Hungary, 1920–1945. Patterns of Prejudice, 3:33 (1999), 19–27.



130

azokban a munkákban, melyek figyelmet szentelnek a kérdésnek, a zsidó közéleti 
szereplők és sajtóorgánumok diskurzusai rendre elsikkadnak. ahogy karády Viktor 
egy fontos holokauszt-munkával kapcsolatban kiemelte – ami általánosságban is 
elmondható a legtöbb munkáról – „[…] majdnem teljesen hiányzik a zsidó népesség 
és értelmiség oldaláról származó válaszreakciók bemutatása. […] a korabeli zsidó 
értelmiségi és politológiai tárgyú folyóirat-irodalomból alig idéz. ilyen értelemben  
a bemutatott s állandóan változó politológiai helyzetkép egyoldalú marad.”3 jellem-
 ző, hogy a mai napig lényegében nem született feldolgozás a húszas évek zsidó sajtó-
szereplőinek történetéből, a kevés releváns munka a numerus clausus kérdését lénye-
gében nem érinti.4 alábbiakban tehát elengedhetetlen bevezetést adni a húszas évek 
zsidó közéletéről, a sajtóorgánumok hátteréről, világnézetéről, és a numerus clausus 
főbb kérdéseiről.

szerencsére ma már több munka is kritikus hozzáállással értékeli a dualizmus 
„zsidó–magyar együttélésének” „aranykorát”.5 ám tény, hogy a magyarországi zsi-
dóság 1867-es emancipációját követően a domináns közéleti diskurzus a magyar 
nemzet befogadókészsége, a zsidóság asszimilált – esetenként a magyarsággal 
rokon – mivolta, és az antiszemitizmus marginális mérete volt, míg a cionizmus egy 
törpe kisebbséget képezett.6 ezen tételeket országos lefedettsége, központi kiadása 
és anyagi ellátottsága okán az Egyenlőség nevű zsidó hetilap képviselte a leghango-
sabban. 

3 ehhez ld. karády Viktor opponensi véleményét Ungváry krisztián Horthyrendszer mérlege c. 
munkájához: http://real-d.mtak.hu/687/7/kar%C3%a1dy%20Viktor.pdf, 2. (letöltve: 2017. nov-
ember 3.)

4 ehhez ld. a következő szerzőpáros egyébiránt adatgazdag és hiánypótló munkáit: gLeszer nor-
bert–ziMa andrás: Változatlanság a változásban. a két világháború közötti budapesti zsidó cso-
portok önképe a megváltozott kárpát-medencei határok függvényében. Magyar egyháztörténeti 
vázlatok, 2009/1–4. 35–58, itt 40. – gLeszer norbert: a messiási kor előjelei? az antiszemitizmus 
vallási értelmezései a két világháború közötti budapesti orthodox zsidó sajtóban. Emlékeztető, 
2016/3-4. 14–20. – ziMa andrás: A történetiség új rendje a budapesti magyar nyelvű neológ és 
cionista sajtóban, 1882–1938. Budapest, orzse PhD disszertáció, 2013. 102, 107.

5 gyurgyáK jános: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Budapest, osiris, 2001. 
– fenyves katalin: Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Budapest, 
Corvina, 2010. – ungváry krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitikai 
és antiszemitizmus Magyarországon, 1919–1944. Budapest-Pécs, oszk–jelenkor, 2012.

6 ilyen véleményeket kellő kritikával idéznek és elemeznek: KoMoróczy géza: A zsidók története 
Magyarországon. ii. kötet. Pozsony, kalligram, 2012. 91, 192–193. – gyurgyáK jános: A zsidókér
dés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Budapest, osiris, 2001. 62, 228. a cionizmus apró 
méretéhez ld. Laqueur, Walter: A History of Zionism. new york, Holt, rinehart and Winston, 
1972. 503. a mozgalom két háború közti létszámát a szerző 5000 főben határozza meg, mely szám 
enyhén túlzónak tűnik.
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az Egyenlőség 1882 és 1938 között jelent meg, először Bogdányi mór, majd sza-
bolcsi miksa, majd 1915-től szabolcsi lajos szerkesztésében.7 a lapra a szakiroda-
lom általában neológ vagy asszimiláns orgánumként szokott utalni, noha a két jelzőt 
az Egyenlőség elutasította, helyette a hangsúlyozottan magyar nemzetiségű, nem 
neológ izraelita felekezetű álláspontra helyezkedett, kimondottan tisztelve példának 
okáért az ortodoxiát.8 a lap legnagyobb riválisa a (magyarországon üzleti szövet-
kezetként bejegyzett)9 cionista szervezet hetilapja, a Zsidó Szemle volt. a lap ezen  
a néven 1911-től működik, tárgyalt időszakunkban schönfeld józsef cionista ügyvéd 
szerkesztése alatt. a két zsidó orgánum példányszámára nem ismerünk adatot, ám 
talán elegendő megemlíteni, hogy a Zsidó Szemle 1924-ben egy időre meg is szűnt, 
folyamatosan pénzügyi gondokkal küszködött, s hogy 1923-ban az Egyenlőség egyet-
len heti befolyt adománya háromszorosa volt a Zsidó Szemle egész 1921. évi adomá-
nyainak.10 

az Egyenlőségből kivált fiatal neológok Patai józsef által vezetett társaságához 
tartozó Múlt és Jövő irodalmi folyóirat (1911–1944) „szaloncionista”, a cionista kul-
túrát előtérbe helyező álláspontot képviselt, értelemszerűen kevesebbszer reflektált 
közéleti eseményekre. a lap történetét egyébiránt kiváló monográfia dolgozza fel kő -
bányai jános tollából.11 az Új Kelet az erdélyi cionista sajtó legfontosabb orgánu-
 ma volt, melyet tárgyalt időszakunkban marton ernő és székely Béla szerkesztett.12 

7 a laphoz tartalmas összefoglalót ad kőbányai jános: Szétszálazás és újraszövés. A Múlt és Jövő,  
a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése. Budapest, múlt és jövő, 2014. 49–51.

8 LeDerer sándor: nem vagyunk neológok. Egyenlőség, 1924. szeptember 13. 2. – foDor mór: 
Hogyan lettünk neológok? Egyenlőség, 1924. szeptember 20. 2–3. – Uő.: levél amerikába. 
Egyenlőség, 1924. szeptember 20. 2–3. – a lap sajátos állásfoglalásáról jó jellemzéseket ad: raab 
andor: Tollhegyről. Múlt és Jövő, Xi/9 (1920. február 27.), 9. – richtMann mózes: szabolcsi lajos 
halálára. Múlt és Jövő, XXXii/12 (1942. december), 181–182. richtmann utóbbi, éles és lényegre 
törő nekrológjában úgy fogalmazta meg, hogy szabolcsi az ortodoxiát gyógyszerként kezelte, 
melyből ő maga nem kért.

9 ennek oka, hogy – elsősorban a pesti izraelita hitközség nyomására – a cionisták egészen 1927-ig 
nem kaptak belügyi engedélyt szervezetük bejegyzésére. a „magyarországi Cionista szervezet, 
mint szövetkezet” gazdag iratanyagáért – köztük a Zsidó Szemle kiadásának számos forrásáért – 
ld. Budapest Főváros Levéltár, Vii.2.e.02420.1915, főleg 11, 337, és kahán niszon 1917. május 
31-ei jelentése, oldalszám nélkül. a Cionista szervezet belügyi elfogadásának történetébe betekin-
tést enged Central Zionist Archives (jeruzsálem [továbbiakban CZA]), z4\42515 és z4\42369.

10 az egyenlőség eheti gyűjtése. Egyenlőség, 1923. március 17. 14. – a Zsidó Szemle anyagi nehéz-
ségeihez ld. még: levél a zsidó szemléről. Zsidó Szemle, 1922. július 28. 7. – a zsidó szemle 
előfizetőihez! Zsidó Szemle, 1923. június 8. 1.

11 kőbányai jános: Szétszálazás és újraszövés. A Múlt és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra 
megteremtése. Budapest, múlt és jövő, 2014. különösen 89. skk.

12 a lap története nagyrészt feltáratlan. eligazodásunkban segít hoPfengaertner johanna: jegyzetek 
székely Béla életrajzához (1892–1955). Imágó Budapest, 2016/2, 53–71. – veszPréMy lászló 
Bernát: lapunk alapítótársának életútja Palesztinától argentínáig. székely Béla, az Új kelet lélek-



132

noha csak futólag, de tanulmányunkban említjük az ortodox Zsidó Újságot, mely 
groszberg lipót szerkesztésében jelent meg 1925-től, és így csak a numerus clausus 
módosítására utalt. a fenti újságok több-kevesebb alkalommal mind fűztek kom-
mentárt a numerus clausus felvetéséhez, vitájához, meghozatalához, hatásához és 
megváltoztatásához.

a numerus claususszal kapcsolatban láthatóan a legnagyobb támadási felületet 
nem is az egyetemi létszám korlátozása, hanem a törvény implicite megfogalmazott 
nemzetiségi kitétele adta, azaz hogy a zsidóság „népfaj” lett volna. ezt ráadásul  
a magyar politikai elit cionizmusra való hivatkozása is tüzelte, mely ugyan kétségkí-
vül modern volt abban az értelemben, hogy újító volt, ám liberálisnak vagy a korszak 
cionizmusát támogató brit politika értelmében progresszívnek aligha lehetett volna 
nevezni. a törvény 1920. szeptemberi parlamenti vitájáig egyre többen beszéltek  
a zsidóság „faji mivoltáról”, „népfaji jellegéről” a parlamentben. ezekre Bródy ernő 
zsidó képviselő így felelt: „Vallási statisztika van. (felkiáltások: faji!) én ezt [a faji 
statisztikát] nem ismerem. Talán a t. képviselőtársam cionista magyarázatot tart-
hatna nekem, mert ezzel a mozgalommal nincs szerencsém ismeretségben lenni. 
Talán magyarázhatná ezt nekem. én magyar ember vagyok, zsidó vallású, semmi 
féle más fajtához nem tartozom”.13 látható, hogy Bródy itt már – asszimiláns retori-
kai megfontolásokból is – a cionizmussal azonosította a „faji” szemléletet, kvázi 
„lecionistázta” képviselőtársát. 

ezt azonban képviselőtársai minden bizonnyal nem érezték „vádnak”, ugyanis 
Haller istván vallás- és közoktatásügyi miniszter így szólalt fel a kérdésben 1920 
áprilisában: „a zsidókérdés az én szememben faji, vagy ha tetszik, nemzetiségi […] 
és nem felekezeti kérdés, és nem engedjük, hogy azt újra átjátsszak ide. Hogy nem 
felekezeti kérdés, erre nézve, mondom, én egy zsidót citálok. simon lajos14 Hová 
vezet a zsidók útja? című könyvében ezt mondja (olvassa): »ezek után már a gyakor-
lati politika szempontjából is tárgytalannak és anakronisztikusnak lehet tekinteni azt 
a felfogást, hogy a zsidóság csak felekezet. ez minden országok hivatalos zsidóságá-
nak volt és mai napig is álláspontja. Tudatlansága menti tévedését. mert a zsidóság 
népiségét ép oly’ kevéssé ismeri a hivatalos zsidóság vezetősége, mint a felekezetisé-
gét. a zsidóságnál úgyis a felekezetiséget nem lehet a népitől elválasztani. a kettő 
teljesen összeforrott. a zsidó vallás, a zsidó nép emanációja és szellemének legsajá-

búvár „igazgatója”. Új Kelet (netánja, izrael), 2017:1. – marton ernőhöz ld. hagyatékát a haifai 
Strochlitz Institute for Holocaust Research birtokában, illetve oLosz levente kiváló – megjelenés 
előtt álló – írását: marton ernő karrierjének kezdete Dicsőszentmártonban (1896–1918). Múlt és 
Jövő, 2018.

13 1920. május 18-ai ülés. Nemzetgyűlési napló. iii. kötet. Budapest, Pesti könyvnyomda, 1920. 13.
14 nagybányai cionista vezető (1891–1933).
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tosabb terméke. a naponként használatos zsidó imakönyv egyszerű áttekintése is 
meggyőz arról, hogy csaknem minden sor ábrahám, izsák, jákob népére, Palesztin-
ára, izráel országára s az abba való visszatérésre utal. a zsidó ünnepek, az újév és az 
engesztelés napja kivételével mind nemzeti ünnepek, amelyek a zsidó nép történeté-
ben, Palesztina éghajlatával, sőt flórájával is a legszorosabb összefüggésben vannak. 
a keresztény tudósok már régen tisztában vannak ezzel az igazsággal […].«” sándor 
Pál zsidó parlamenti képviselő bekiabálta – helyesen –, hogy „ez cionista, ez nem 
magyar zsidó”. Haller azonban mindezt csak konstatálta („igen, ez cionista”), majd 
folytatta azzal, hogy „nem kívánok vitába szállni ezzel a cionista íróval”, „azt azon-
ban kénytelen vagyok itt a nemzetgyűlés színe előtt megállapítani, hogy nemcsak mi 
vagyunk abban a véleményben, hanem a zsidók is, hogy a zsidóság a magyar nemzet 
tradícióiba belegyökerezni eddig nem volt képes. […] eljutottam a numerus clausus 
kérdéséhez. a numerus clausust meg fog kelleni valósítanunk. (Taps)”15 Továbbá  
a numerus clausus vitájában Haller max mandelstamm kijevi cionista íróra, Bernard 
felsenthal cionista rabbira, és Cheskel zwi klötzel neves német cionista íróra is 
hivatkozott a zsidók asszimilálhatatlanságának bizonyítására.16

a zsidóság nemzetiségi mivoltának ilyen provokatív felvetését legközelebb schandl 
károly képviselő tette meg, aki arról beszélt, hogy „[…] vagyok bátor bemutatni […] 
[hogy] a zsidóságnak egy része, egy szer vezete, – nem tudom, hogy a zsidóságnak 
több ségét vagy kisebbségét képviseli-e az a szervezet, lehetséges, hogy a kisebbségét 
– kül földön is és hazánkban is a zsidóságot nemzetnek, nemzetiségnek akarja elis-
mertetni. […] ez a magyarországi Cionista szer vezet”, majd felolvasott egy hosszas, 
nacionalista hangvételű memorandumot a magyarországi cionistáktól. konklúziója 
volt, hogy „ennélfogva teljes joga van a magyar nemzetnek arra, – még ha vitás is 
a kérdés – hogy védekezzék, a saját faját meg védje és pedig törvényes intézkedések 
keretében”.17 

Hasonlóan érvelt Prohászka ottokár is, aki Beregi ármin magyar cionista 1917-es 
írását idézte annak bizonyítására, hogy a zsidóság faj, mely nem képes asszimilá-
lódni: „»amint a magyar faj minden produktumán, bármennyire olasz, szláv vagy 

15 Haller istván beszéde a nemzetgyűlés 35. ülésén, 1920. április 26-án. Nemzetgyűlési napló . ii . 
kötet, 286–287.

16 Haller istván beszéde a nemzetgyűlés 107. ülésén, 1920. szeptember 21-én. Nemzetgyűlési napló . 
V. kötet, 469–473.

17 schandl károly beszéde a nemzetgyűlés 103. ülésén, 1920. évi szeptember 16-án. Nemzetgyűlési 
napló. V. kötet, 339–340. itt érdemes kiemelni, hogy schandl a kérdéses iratot a jobboldali napisaj-
tóból olvasta fel. az újranyomtatott szöveg autentikus mivoltát feltételezi schweitzer gábor: 
képviselőházi olvasónapló – anno 1938. (avagy kikre hivatkoztak az első zsidótörvény tárgyalá-
sakor felszólaló képviselők?). in: Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. 
születésnapjára . Szerk . Karsai lászló, molnár judit. Budapest, mazsihisz, 2002. 603–626.



134

német műveltségen nevelődött, a magyar faji jelleg kiüt, úgy nem tud elenyészni az 
őseredet nyoma a zsidó produktumán, bár mennyire szaturálódott is például magyar 
levegővel«”. sándor Pál és Bródy ernő zsidó parlamenti képviselők bekiabálták, 
hogy a cionizmus „bolondság”, „lehetetlen utópia”, amellyel „soha, soha” nem fog-
nak egyetérteni, ám Prohászka az egyszerű helyzetértékelés álláspontját választotta: 
„én csak konstatálni akarom, hogy világszerte a cionizmus a zsidó fejlődés irányát 
mutatja. (Úgy van! — a bal- és a szélsőbaloldalon.)”. a zsidó nemzeti mozgalom 
konklúzióiból „azt vonom le, mélyen t. nemzetgyűlés, hogy nekünk […] biztosí-
tani kell [a magyar fajt]”.18 

s míg Prohászka komoly érveléssel támasztotta alá alapvetően antiszemita beszé-
dét, addig Dánér Béla korai fajvédő képviselő egyszerűen annyit kiabált be képvise-
lőtársának a tehetséges zsidó fiatalok elűzése felett érzett aggodalmára, hogy „men-
jenek Palesztinába azok a tehetségesek!”19 Dánér a numerus clausus vitájában való 
felszólalásában is a Múlt és Jövő cikkeire, illetve cionista határozatokra hivatkozott, 
mikor így foglalta össze a zárt szám gondolatát: „a numerus clausus, ha nem is 
bevallott célja, de én szerintem azt kell, hogy eredményezze, hogy a zsidók innen 
kivándoroljanak. […] naponkint ezer, egy hónapban harmincezer, egy év alatt há -
romszázhatvanezer. szóval, ha mi a lengyelországi példát követnők, hasonló törvé-
nyek megalkotásával, három vagy négy év alatt elintézhetnők a zsidókérdést. (Úgy 
van! — balfelől) […] a művelt nyugat minden elismert faktora ma már a cionizmust 
tekinti a leg becsületesebb zsidó törekvések egyikének. […] a cionizmus a Paleszti-
nába való kitelepedést je lenti. alkossunk tehát mi is olyan törvényeket, amelyeknek 
következtében itt a cionizmus esz ményei megvalósulnak és a zsidók Palesztinába 
telepednek ki”.20 Dánér cionizmus-támogatásában természetesen nem lehetett zsi-
dóbarát hangot észlelni. az általa szerkesztett antiszemita Hortobágy lap mindjárt 
első, programadó cikkében megfogalmazta, hogy „annyira nem gyűlöljük a zsidó-
kat, hogy […] nekik adjuk Palesztinát, ahová rövidesen ki fogjuk őket segíteni”. 
alternatívaként az újság „viccelődve” megemlítette a zsidók folyóba ölésének lehető-
ségét .21 Dánér később hozzászólásaival tarkította Bródy ernő zsidó parlamenti kép-
viselő felszólalását is, mely felszólalás nagyban tükrözte az asszimiláns Egyenlőség 
álláspontját is – nem véletlen, hogy a lap hosszasan és méltatva idézte azt.

18 Prohászka ottokár beszéde a nemzetgyűlés 103. ülésén, 1920. szeptember 16-án. Nemzetgyűlési 
napló. V. kötet, 344–350.

19 Uo. 179.
20 Dánér Béla beszéde a nemzetgyűlés 106. ülésén, 1920. szeptember 20-án. Uo. 430–433.
21 Dánér Béla programjához ld. Hortobágy, 1920. május 30. 3.
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egyenlőség

az Egyenlőség hozzáállása az első világháborút követő antiszemita fellendüléshez,  
a fehérterrorhoz és a numerus clausushoz is az asszimiláns önvédelmi modell köve-
tése volt: a lap és körei a jogvédelem,22 a külföldi beavatkozás látszólagos elutasí tá-
sa,23 a politikai – alkalmanként pedig az etnikai24 – magyar nemzethez való tartozás 
kiemelésének útját követte. az Egyenlőség alapvető tétele volt – melyet főszerkesz-
tője, szabolcsi lajos a harmincas évek végéről visszatekintve „nagy naivitásnak” 
nevezett -, hogy a magyarországi zsidóság a magyar nemzet integráns része, önmeg-
vallás és a többségi társadalomtól való elfogadás terén egyaránt.25 a neológia véle-
ményformálói szerint tehát a problémát nem valós társadalmi, vagyoni vagy feleke-
zeti feszültségek okozták, hanem a magyar zsidóságot a nemzetből kirekeszteni 
kísérlő politikusok, orgánumok, szónokok, vagyis a diskurzus demagóg alakítói.  

22 szabolcsi lajos, az Egyenlőség főszerkesztője a pesti izraelita jogvédő iroda alapítója tagja volt 
székely ferenc bankár, hitközségi elnök és ifj. Dombóváry géza ügyvéd mellett. Tevékenységükhöz 
fontos primer forrásanyagot ad: Magyar Zsidó Levéltár, i-e 1919 B 10/3.

23 ehhez legjellemzőbben ld. Vázsonyi Vilmos álláspontját: „nem Trianon, hanem a magyar jog 
alapján, híven alkotmányunkhoz, folytatjuk a harcot. ezzel tartozunk Deák ferenc, kossuth lajos 
és eötvös józsef váró szabadelvűségének”. Vázsonyi Vilmos beszédei és írásai . Szerk . cSergő 
Hugó–baLassa józsef. ii. köt. Budapest, Vázsonyi Vilmos emlékbizottság, 1927. 439–440.  
– Hasonlóan viselkedtek a jewish joint Distribution Committee magyarországi képviselői, akik 
1920 végi jelentésükben azt emelték ki a numerus clausussal kapcsolatban, hogy segítséget kaptak 
magyar államférfiak részéről, ugyanis „a gyűlölködés nem meghatározó jellege a magyar nemzet-
karakternek”. ld. JDC Archives (new york), records of the new york office of the american 
jewish joint Distribution Committee, 1919–1921, Hungary, general. 148.2. memorandum of the 
Hungarian Branch of the jDC of america. 1920. december 31. 24. mindehhez fontos hozzátenni, 
hogy korábban tévesen hitte a szakirodalom, hogy a neológia prominensei – Vázsonyi, szabolcsi 
– nem támogatták a nemzetközi jogi intervenciót a numerus clausus ügyében. a színfalak mögötti 
kooperációról itt először idézett londoni levéltári iratok számolnak be. a korábbi történészi néze-
tekhez ld. Kovács m. mária: a kisebbségek nemzetközi jogvédelmének politikai csapdája. Vázso-
nyi Vilmos és a numerus clausus. Beszélő, 1994/6., 28–30. – a londoni forrásokhoz ld. London 
Metropolitan Archives (london), aCC/3121/C/11/012/041/2. Board of Deputies of British jews 
iratai. ismeretlen levele adler számára, 1924. március 18. – lucien Wolf levele rich számára, 
1924. január 24. – szabolcsi lajos levele a BoD részére, d. n. – szintúgy érdekes, hogy az Egyen
lőség – noha szemben állt személyével, mégis – fontos adatot közölt Polnay jenő cionistabarát 
zsidó vezetőről, aki állítólag Haller istván előtt egyszer elfogadta a numerus clausus „vitorlákból 
szelet kifogó” jellegét: „igazad van, belátom, igazad van”. ld. mit ígért Haller istván az egri zsi-
dóknak? Egyenlőség, 1927. március 5. 1.

24 a lap elsősorban a turáni–zsidó, avagy kazár–zsidó rokonság teorémáját idézte szívesen. jellemző 
1921-es példákért ld. veszPréMy lászló Bernát: egy avítt jezsuita antijudaista. Bangha Béla sj  
a zsidókérdés útvesztőiben. Történelmi Szemle, 2017/3. (közlés előtt.)

25 szaboLcsi lajos: Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881–1931). Emlékezések és dokumentu
mok. Budapest, mTa judaisztikai kutatócsoport, 1993. 203–210. 
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a magyar zsidóság helyzetének romlását egyfajta retorikai tévút kulminálásának 
tekintve a lap nagy elánnal csapott le minden olyan alkalomra, amikor valaki a zsi-
dóság különállását pedzegette – zsidó és nem-zsidó megszólalókra egyaránt.

ilyen értelemben a numerus clausus – pontosabban a numerus clausus vitájának 
és sajtóvisszhangjának – nemzetiségi záradéka egy olyan, nagyobb, és korszakokon 
átívelő diskurzus része volt, amely a zsidó identitás és a zsidóság többségi társada-
lomhoz való viszonyának alapvető kérdéseit bolygatta meg. az Egyenlőség már 
1917-ben támadta ágoston Péter baloldali jogászprofesszort, majd jászi oszkár pol-
gári radikális lapszerkesztőt és a cionista mozgalmat, mikor azok felvetették a „zsi-
dókérdés” létét, és megoldási javaslatokat kerestek.26 jászi hírhedtté vált körkérdé-
sében konkrétan „törvényhozási reformokat” javasolt „a zsidókérdés megoldására”, 
szabolcsi pedig válaszában tisztázta – istóczy győző 1881-es egyetemi kvótakövete-
lésére27 utalva –, hogy „zsidó numerus clausust létrejönni nem engedünk”.28 már 
csak a hivatkozott politikai írókból – Herzl Tivadar, istóczy győző –, azok alkotási 
éveiből, illetve nemzetközi beágyazottságából is látható, hogy egy az 1920-as évnél 
régebbi, általánosabb és összetettebb kérdésről van szó, mint egyszerűen az ellenfor-
radalmi időszak antiszemita oktatáspolitikai törvényéről.

az Egyenlőség – elsősorban inkább olvasói felé kommunikálva, mint objektív 
helyzetelemzést adva – egy csokorba fogta a zsidóság magyar mivoltának vélt vagy 
valós támadóit, politikai cinkosságot sejtetve Haller istván, jászi oszkár és a cionista 
mozgalom között. a törvény elfogadását a neológ lap Elvégezetett című szerkesztő-
ségi cikkével fogadta: „a vitának vége […], kimondották […] hogy, ellentétben  
a recepciós s az emancipációs törvények megállapításaival, a zsidóság: faj, nemzeti-
ség. […] a vita során ellenségeink vezérei: Prohászka ottokár és Haller istván kije-
lölték számunkra azt az utat, amelyre – szerintük – a magyar zsidóságnak lépnie 
kellene. ékesszólóan s rábeszélve tanácsolták, hogy legyünk: cionisták. Haller istván 
még olyasmit is emlegetett, hogy kényszeríteni fogja a magyar zsidóságot arra, hogy 
a cionizmus útjára lépjen. megfogadjuk ezt a tanácsot? Ha eddig nem lettünk volna 

26 veszPréMy lászló Bernát: „50 krajcáros fajmagyarok”. eddig ismeretlen hozzászólások a Husza -
dik század zsidókérdés-vitájához. Szombat Online, 2017. szeptember 14. (http://www.szombat.
org/politika/50-krajcaros-fajmagyarok-eddig-ismeretlen-hozzaszolasok-a-huszadik-szazad-
zsidokerdes-vitajahoz) 

27 hanDLer, andrew: An Early Blueprint for Zionism. Győző Istóczy’s Political Anti-semitism  . 
Boulder, Co., east european monographs, 1989. 57–58.

28 szaboLcsi lajos: Hitvita a Huszadik században. iii. Egyenlőség, 1917. augusztus 18. 1. nem telje-
sen világos, hogy szabolcsi miért asszociált kvótára jászi felsőoktatást nem érintő körkérdéséről. 
Természetesen lehetséges, hogy szabolcsi a zsidóság nemzeti definícióját nevezte általánosan 
numerus claususnak, ám a szóhasználat így is meglepő, hiszen csupán a nemzeti definíció minden-
fajta számbeli korlátozás (ld. numerus clausus, zárt szám) nem indokolja a kifejezést.
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tisztában véle, ebből a mozzanatból akkor is ráeszmélhetnénk arra, hogy mit jelent  
a magyar zsidóság számára a cionizmus. Ha fogalmunk sem lenne róla, hova vezet, 
rálépnénk-e vajon egy útra, amelyre Prohászka tessékel Haller istvánnal egyetem-
ben?”29 a Haller által citált cionista munkákra a lap több munkatársa is utalt. mezei 
ernő publicistának figyelmét nem kerülte el, hogy Haller már korábban is idézett 
simon lajostól, „a cionist[ától], akit a miniszter oly’ bőséges idézetkölcsönnel tisz-
telt meg,” ezt kérdezve: „mi megértjük, hogy ők ketten egyetértenek egymással, de 
hogyan értsen egyet a magyar zsidó mindkettőjükkel?”30 a lap később is utalt arra, 
hogy „Haller istván és Prohászka ottokár kinyilvánították […], hogy a magyar zsidó-
ságnak cionistává kell lennie, a magyar zsidóságot cionistává fogják tenni, [s] azóta 
a legjogosabb politikai idegenkedés övezi köreinkben a cionizmust, mert kiderült, 
hogy a cionisták kedvencei a magyar zsidóság legveszedelmesebb ellenségeinek, és 
mert kiderült, hogy az a szellem, mely a numerus clausust megalkotta, a cionista 
mozgalomra és cionista propagandára hivatkozik […].”31 a narratívára helyezett erős 
hangsúlyt mutatja az Egyenlőség cikke, a Hogyan lettünk mi nemzetiséggé?, amely 
kommentár nélkül idézett a parlamenti beszédekből.32 nemzetiséggé, a lap felfogásá-
ban, parlamenti beszédek útján is lehet válni, s minden jel szerint a zsidóság így nem 
rendelkezett ab ovo népi, nemzeti jelleggel.

sándor Pál is hasonlókkal érvelt a numerus clausus parlamenti vitájában, mikor 
arról beszélt, hogy „[…] én elsősorban kötelességemnek tartom, hogy odaszegezzem 
azt, hogy a zsidóknak ma teljes egyenjogúságuk van más vallásúakkal, s hogy a zsi-
dókat az ezeréves magyarországban még soha sem állították oda nemzetnek vagy 
nemzetiségnek. […] [nem] merült fel soha semmiképpen olyan momentum, amely 
arra mutatott volna, hogy a zsidókat, mint külön nemzetiséget akarják tekinteni.”  
a rá kapott bekiabálások is jellemzőek voltak: „ezt kell most jóvátennünk!”, illetve 
„ez bűn volt”.33 Bródy ernő szintúgy főképp a nemzeti, népfaji kategóriát támadta: 
„az a kérdés, hogy nemzetiség, népfaj, vagy fele kezet-e a zsidóság. azt hiszem, 
erről szól az indít vány. nekem az a [kérdésem], hogy […] hogyan lehet egy-egy cso-
portot nemzetiségnek vagy népfajnak tekin teni, amelynek nincs hazája, nincs terü-
lete, ame lyen élne[?] a zsidókat széjjelszórták. (felkiáltások: Palesztina!) Tessék meg-
váltani az úti jegyet oda, t. képviselőtársam, mert a Palesztinába való kivándorlás 

29 elvégeztetett…. Uo. 1920. szeptember 25. 1.
30 Mezei ernő: miniszteri és cionista lecke. Uo. 1920. május 8. 9. 
31 a gyilkosok védői. Egyenlőség, 1924. szeptember 6. 8. a lap itt jacob israël de Haan jeruzsálemi 

meggyilkolására utal.
32 Hogyan lettünk mi nemzetiséggé? Egyenlőség, 1920. október 2. 10.
33 sándor Pál beszéde a nemzetgyűlés 106. ülésén, 1920. szeptember 20-án. Nemzetgyűlési napló .  

V. kötet, 433–447.
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sem olyan egy szerű, mint gondolja”. Dánér erre úgy felelt, hogy „önnek meg fogom 
váltani! kimegy? (nagy zaj és derültség).” Bródy így folytatta: „ezzel szemben  
a cionisták beadványára méltóz tatnak hivatkozni? az fogja ezt eldönteni? Dánér 
Béla t. képviselőtársamat, aki úgy látszik, Palesztina tekintetében szaktudóssá képezi 
ki magát, (Derültség) fel akarom világosítani, hogy ez a Palesztina-kérdés sem olyan 
egyszerű […], nincs meggondolt alapja. […] én magamat zsidó vallású ma gyarnak 
tartom, nekem nincs semmi keresni valóm másutt, mint itt magyarországon! gyer-
mekeim bölcsője itt rin gott, itt van szüleim sírja. nekem magyar kul túrám van, 
ebben a kultúrában nőttem fel, ide vagyok szögezve, láncolva ehhez az országhoz, itt 
akarok élni, itt akarok meghalni.”34

a cionizmus ellen folytatott – alkalmanként konkrétan politikai, azaz a hitközségi 
választásokhoz köthető – kampányában a neológ lap a cionizmust rendre összekötötte 
a numerus claususszal. Vészi józsef, Corvin-koszorús zsidó író arról beszélt, hogy „az 
én Palesztinámnak numerus clausus a neve”.35 amikor egy nem nevesített külföldi 
cionista vezető értetlenkedésének adott hangot, hogy miért nem divatos a magyar 
zsidók között a cionizmus, „holott ott numerus clausus van”, az Egyenlőség lecsapott 
a mondatra: „gyökeresen és alaposan elszólta magát […], arra építve, hogy itt numerus 
clausus van és a zsidók már eléggé megértek itt a cionizmusra. […] ő megvárta, amíg 
itt a zsidók már eléggé elkeseredtek […], a numerus clausus ugyanis […], gondolta, 
neki készíti a talajt […], és ideutazott. […] egy kicsiny kis tévedés okozta azonban 
vesztét […] nem ismeri a magyar zsidóságot. […] minél jobban bántottak, annál jobb 
magyarok voltunk, és minél inkább küldtek Palesztinába, annál erősebben maradtunk 
itt. […] a numerus clausus gondolata a cionizmuson alapul, és Haller és Prohászka 
cionista brosúrákat olvastak fel a numerus clausus vitájában a parlamentben.”36 

Vádjait azonban maga szabolcsi fogalmazta meg a leginkább egyértelműen 1923 
februári vezércikkében, melyet a Bécsbe kényszerült egyetemisták ügyében az öles 
betűkkel írt Tragédia címszó alatt hozott le: „a zsidó diák sorsa […] szívbe mar-
okoló, megrázó, megrendítő, tragikus. s élesen, kirívóan szemlélteti az egész magyar 
zsidóság tragédiáját […], amelyet négy és fél esztendő óta az antiszemitizmus és  
a cionizmus, jászi oszkár és Prohászka ottokár […] teljesen egybehangzóan akar-
nak nemzetiséggé, zsidó nemzetiséggé deklarálni. […] az összhang ebben a kérdés-
ben csodálatosan tökéletes a magyar zsidóság sok és sokféle ellensége között. […] 
amikor azt a kérdést teszik fel hozzánk, hogy engedjen-e a magyar zsidóság az anti-
szemitizmus s a cionizmus tessékelésének, mi nem mondhatunk egyebet, mint amit 

34 Bródy ernő beszéde a nemzetgyűlés 107. ülésén, 1920. szeptember 21-én. Uo. 476–483. 
35 Három érdekes nyilatkozat. Egyenlőség, 1926. július 10. 4. 
36 friedmann. Uo. 1926. augusztus 28. 6.
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hosszú és súlyos évek során hirdettünk a zsidóságnak: ez az ország hazátok, szeres-
sétek, szolgáljátok, legyetek jó magyarok […] az antiszemitizmus gyűlölete s a cio-
nisták türelmetlensége gyötör: erősítsen meg magyarságotokban, zsidóságotokban.  
e szenvedések tüzében edződjék acélossá bennetek a felekezeti hűség s a hazaszere-
tet. […] az antiszemita üldözés ne feledtesse el veletek soha, hogy zsidók, s a cionista 
numerus clausus azt, hogy magyarok vagytok. s ne feledjétek el azt sem, hogy  
a cionizmus: nem a zsidóság, az antiszemiták: nem a magyar nemzet!”37 elfogultsá-
gát azonban nem titkolta a lap szerkesztője: „Újból és újból [mondom], hogy a cio -
nizmus veszély, katasztrófa és romlás számunkra; hogy a cionisták aknamunkája  
a megszállott területeken a hipokrízis és a hazugságok szövedéke; hogy az Egyen 
lőség az utolsó tollvonásig fog tovább küzdeni a cionizmus ellen és bizonyítani  
a ma  gyar nemzet előtt, hogy a zsidóság túlnyomó többsége elítéli, megveti és leveti 
a politikai cionizmus gondolatát és hogy cionistákkal nem lehet, nem szabad, nem 
fogunk semmiféle ügyben együtt menni és szövetkezni”.38

zsidó szemle

míg a cionisták németországi náci és magyarországi zsidótörvényekre adott reak -
ciójának létezik szakirodalma,39 addig a numerus claususra adott cionista reakciók 
lényegében feltáratlanok. a cionista mozgalom eszmeiségének, a politikai cioniz-
musnak egyik alapvető tétele volt, hogy a zsidóság nép, nemzet. Politikájukat  
a diaszpórában ezen objektív, a dolgok természetéből fakadó hozzáállás határozta 
meg,40 melynek egyenes következménye volt, hogy az antiszemitizmust a zsidóság 
népi jellegére adott válaszként fogták fel: az antiszemitizmus ezen formáját Vlagyi-
mir ze’ev zsabotyinszkij kiemelkedő cionista gondolkodó után szokás „a dolgok 
objektív antiszemitizmusának” nevezni.41 a fentiekből fakadóan a cionista reakciót 

37 szaboLcsi lajos: Tragédia. Uo. 1923. február 24. 1–2.
38 szaboLcsi lajos: egyelőre ennyit. Uo. 1920. február 14. 3.
39 nicosia, francis: Zionism and Anti-Semitism in Nazi Germany. Cambridge, n. y., Cambridge 

University Press, 2008. 111, 119–120. – Katzburg, nathaniel: zionist reactions to Hungarian 
anti-jewish legislation, 1939–1942. Yad Vashem Studies, 16. (1984), 155–167. – farKas, Claudia. 
k.: Cionista állásfoglalás az 1938:XV. tc. kapcsán. Holocaust füzetek, 13. (1999), 42–50.

40 ezen objektív hozzáállás korabeli megmutatkozása: az egyetem megnyitása. Zsidó Szemle, 1925. 
május 1. 1–2. egy jóval későbbi, ám szemléletes példáért ld. komoly ottó előadását: a zsidó 
magatartásról. Képes Családi Lapok, 1943. január, 1–2. 

41 toMaszwesKi, jerzy: anti-semitism of men and anti-semitism of Things. inside Vladimir 
jabotinsky’s World of ideas. in: The Jews of Poland. 3. köt. szerk. KaPraLsKi, slawomir. 
krakkó,judaica foundation, 1999. 137–146.
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a numerus claususra két tétel határozta meg: a zsidóság valóban nép, és az antiszemi-
tizmus elleni harc – minekutána nem lehet küzdeni a zsidóság önnön népi jellege 
ellen – voltaképpen időpocsékolás. előbbit a korabeli szóhasználat köntösében több-
ször kifejezésre is jutatták, alkalmanként az akkoriban megszokott etnikai, „faji” 
diskurzusok igénybevételével. novák attila történész találóan fogalmazta meg, hogy 
egyes effajta cionista munkák „magukon viselték a korszellem negatív hatásait”.42 
Talán ennek is tudható be az, az asszimiláns zsidóságétól merőben eltérő naciona-
lista – zsidó nacionalista – diskurzus, melynek keretében a numerus clausust értel-
mezte, már-már a megértés hangvételének benyomását keltette. Utóbbi hozzáállást 
– az antiszemitizmussal szembeni harc értelmetlenségének álláspontját – a Zsidó 
Szemle főszerkesztője, schönfeld józsef deklaráltan vallotta, hiszen 1924-ben ilyen 
címmel közölt cikket: Az antiszemitizmus elleni küzdelem céltalansága .43 a lap ko -
rábban is közölte, hogy „az antiszemitáknak mi úgysem tudunk felelni, azok nem 
hagyják magukat meggyőződni – kár tehát az erőlködésért és a pénzért”.44

a numerus clausust kísérő cionista cikkek és kommentárok voltaképpen nem 
fogalmaztak meg újdonságokat abban azt értelemben, hogy a zsidóság népi, etnikai 
definíciója körüli viták már évekkel korábban is témát képeztek a zsidó sajtóban. az 
első világháború nacionalizmusokra gyakorolt katalizáló hatásának tudható be, hogy 
a Zsidó Szemlében közölt frontlevelekben már arról írtak cionista érzelmű zsidó 
katonák, hogy rádöbbentek, a zsidóság „fajisága” hasonlatos a többi európai nép 
„faji” öntudatához: „láttam a horvátokat lelkesedni, haláláig ragaszkodó fajszeretet-
tel”, írta egy ilyen katona, s látta a németek, magyarok antiszemitizmusát. „s így 
lassanként megérlelődött bennem a letagadhatatlan faji öntudat, s megértettem, hogy 
[…] fajom, test-ideg és vérmérséklet-különbségem soha le nem tagadható.”45 Bató 
lajos cionista cikkíró – és a Zsidó Szemle egyik alapítója – pedig arra jutott, hogy 
bár a neológia tagadja a zsidóság „faji” voltát, de a zsidó „az izraelita valláson kívül 
még a zsidó néphez is tartozik, nem is szólva arról, hogy a zsidó faj oly jellegzetesen 
domborodik ki az arcon, hogy a tegnap beszegődött legpirinyóbb cipészinas is már 

42 nováK attila: Átmenetben: a cionista mozgalom négy éve Magyarországon. Budapest, múlt és 
jövő, 2000. 95, 249.

43 schönfeLD józsef: az antiszemitizmus elleni küzdelem céltalansága. Zsidó Szemle, 1924. február 
2. 1–2.

44 mit feleljünk az antiszemitáknak? Uo. 1923. február 16. 6. – a lap egy meglehetősen semleges 
című cikkében deklarálta, hogy a megszilárdulni látszó Bethlen-rendszerrel szemben milyen 
magatartást követ: mint írta, a zsidó élet és az alija kultiválása a céljuk, és „nem hajlandóak” lean-
tiszemitázni azokat, akik a „zsidókérdéssel” kapcsolatban „tévednek”. ellenben nem vetette el 
annak lehetőségét, hogy léteznek „igazi antiszemiták”. ld. Barátainkhoz és olvasóinkhoz!  
Uo. 1923. november 2. 1.

45 feldpost. Uo. 1917. január 12. 2–3.
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száz lépésnyire reáismer az emberre és öltögeti a nyelvét”. ezért a „faj” tagadásától 
„megvetéssel és undorral kell minden jóízlésű embernek […] elfordulnia”.46

ilyen értelemben talán nem meglepő, hogy a numerus clausus kimondott-kimon-
datlan nemzeti kitételével a cionista mozgalom alapvetően nem szállt vitába. a Zsidó 
Szemle már 1917-ben közölt egy olvasói levelet, mely így fogalmazott: „a magyar 
alkotmány nem ismer zsidó fajt – ez igaz. ez nem érdeme, inkább rövidlátása.” ki -
emelve, hogy „türelem” is kell – azaz tolerancia a zsidóság felé –, a szerző így zárja 
levelét: „nyíltan, kertelés nélkül ki vele zsidó uraim: igenis van zsidókérdés. és erre 
a sok kérdőjeles kérdésre a feleletet a magyar államnak kell megadnia. De nem 
kisinevekkel”.47 a levélben a cionista álláspont tömör összefoglalása leledzik: abban 
a kérdésben, hogy miképp akar együtt élni – vagy együtt nem élni – a zsidósággal  
a magyarság, a magyar állam dönt, és amíg ez nem jár jogfosztással vagy pogrom-
mal, addig zsidó nacionalista szempontból csak üdvözlendő.

a lap a fentiek szellemében kezelte a numerus clausus parlamenti vitáját. noha 
1920 februárjában a numerus clausus első felvetéseire még úgy reagált, hogy „őrület 
és hazafiatlan dolog volna a tervbe vett numerus clausust a zsidók ellen irányulónak 
tekinteni”, és a tanszabadságra való hivatkozást „fanatizmusnak” bélyegezte a lap,48 
később már nem tagadta, hogy a törvénynek diszkriminatív jellege volt. ennek elle-
nére az újság megtartotta sajátos álláspontját: Prohászka felszólalásában például cio-
nista értéket vélt felfedezni, a neológ parlamenti apológiát kritizálta, és alapvetően 
nem szégyellte, hogy Haller és Dánér a cionizmus munkáira – alkalmanként tulajdon 
újságíróik munkáira – hivatkozott. Prohászka numerus clausus-vitában mondott 
beszédének cionista méltatását korábbi tanulmányunkban már részletesen kifejtet-
tük, így annak további elemzésétől itt eltekintünk.49 érdekfeszítő azonban, ahogy  
a lap beszámolt a sándor–Dánér csörtéről, illetve simon lajos cikke munkájának 
Haller által való felhasználásáról.

Dánér Béla antiszemita bekiabálásaira a lap úgy felelt „Menjetek Palesztinába!” 
című cikkében, hogy nem kell őket küldeni, mennek ők maguktól is.50 jellemzőbb 
azonban Sándor Pál és Dánér Béla a zsidókérdésről című cikkük: az egész oldalas 
írás döntő többségében sándor Pált támadta a lap – „gyáva, gyenge, szegénységi 

46 bató lajos: a zsidó fajmagyarok. Uo. 1918/5. 1–2.
47 haLász Dezső (Pécs): zsidókérdés. Uo. 1918. december 29. 10. Természetesen kérdéses, hogy 

ezzel a szerkesztőség mennyire azonosult, ám a levélhez fűzött szerkesztői megjegyzés Halásznak 
mindössze egy fél mondatával szállt vitába, melyben az Egyenlőség országos lefedettségét emle-
gette fel. a többiben a szerkesztőség, úgy látszik, nem talált kivetnivalót.

48 a numerus clausus az egyetemen. Uo. 1920. február 13. 3.
49 veszPréMy lászló Bernát: „Ha én zsidó lennék, cionista lennék”. Prohászka ottokár és a keresz-

tény cionizmus kérdései. Egyháztörténeti Szemle, 2017/2. 93–109.
50 „menjetek Palesztinába!” Zsidó Szemle, 1920. szeptember 10. 13.
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bizonyítvány” –, míg Dánérnak röviden igazat adott abban, hogy a világ zsidósága 
valóban cionista.51 simon lajos pedig Néhány egyszerű igazság című írásában fe -
lelt az Egyenlőségnek, mely kajánul emlegette fel simon Haller által történt citálását. 
„a kérdés a következő: Diffamáló-e a cionista mozgalomra az a körülmény, hogy 
egy antiszemita miniszter a szervezet által kiadott műből idéz és ugyancsak kevéssé 
zsidóbarát nemzetgyűlés az idézeteknek tapsol?” a szerző szerint, amennyiben Hal-
ler valóban azon tételeit idézte, miszerint a zsidóság „fajt” alkot, „és ennek a megál-
lapításnak tapsolt a nemzetgyűlés, úgy semmi okunk sincs szégyenkezni és örven-
dünk, hogy az illetékes körök a megértés útján haladnak”. ezt a tételt azonban csak 
addig a pontig vallotta simon, amíg a „faji” definíció nem jelent jogfosztást. ettől 
való félelmében azonban a kormánykörök friss cionizmus-barátságával szembeni 
óvatosságra intette olvasóit, a „félem a görögöket” kezdetű klasszikus mondást 
idézve. mindenesetre a magyarságnak – azaz az esetleges nem-zsidó olvasóknak – is 
tartogatott egy intést: „magyarok, ne higgyetek nekik!”, mármint az asszimilán sok-
nak, mert azoknak magyarsága „nem forró érzés, hanem konjunktúra”.52

értelemszerűen magát az elfogadott törvényt is merőben más címmel és felütés-
sel fogadta a Zsidó Szemle, mint az Egyenlőség. a megdöbbenés és a megtörés hang-
jai helyett a konstatálás jellemezte a lap vezércikkét, melyet ismét simon lajos írt,  
s melynek Tehát zsidó nemzetiség volt a címe.53 a következőkben részletesen idé-
zünk simon cikkéből, bemutatandó a – talán legösszeszedettebb – numerus clau-
susra adott cionista állásfoglalást. simon első állítása, hogy a törvény elfogadása 
ugyan kérdéses volt, de az csupán egy objektív tényt, a zsidóság adott nemzeti karak-
terét tudta rögzíteni:

„Hogy a [felekezetről nemzeti felfogásra való – V. l. B.] változás ily’ módjának 
örvendenénk – azt a legjobb akarattal sem mondhatjuk. De voltaképpen nem is tör-
tént változás. mert vagy nemzet a zsidóság, vagy nem az. Ha nemzet, ez esetben  
a törvény nem mond újat, csak egy létező tényt konstatál. Ha pedig nem az, akkor 
hiába a törvény deklarálása. a törvényhozás szuverén ugyan, de az angol parlament 
hatalmának is ott van a határa, hogy nem képes fiúból leányt csinálni. nemzetté 
kinevezni még kevésbé áll hatalmában egy oly’ embercsoportot, mely nem volna az.”

Ha viszont már így alakult, a szerző a többségi, magyar – illetve a többséget rep-
rezentáló politikai – oldalról érkező definíció elfogadását javallotta: „semmiképpen 
sem tudom azonban azt a gondolkozást megérteni, mely a »csak azért sem« állás-
pontjára helyezkedik, s csupán azért tiltakozik a zsidóság nemzeti mivolta ellen, 

51 schönfeLD józsef: sándor Pál és Dánér Béla a zsidókérdésről. Uo. 1920. szeptember 10. 16.
52 siMon lajos: néhány egyszerű igazság. Uo. 1920. május 14. 2–3.
53 siMon lajos: Tehát zsidó nemzetiség. Uo. 1920. október 8. 3–4.
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mert egy antiszemita tendenciájú parlament a vélt pillanatnyi kényeleme kedvéért 
magáévá tette a zsidóság nemzeti mivoltáról szóló felfogást”.

simon a továbbiakban az antiszemitizmus és a cionizmus közötti átfedések vád-
jára reflektált: „aki a dolgokat felületesen szemléli, és látszatok után indul, erősen 
hajlik arra az álláspontra, hogy az antiszemiták és a cionisták egy gyékényen árul-
nak. mert íme – mondják – mennyire siettek az antiszemiták a zsidók nemzeti mi -
voltát elismerni. […] azonban […] az antiszemiták […] magáért az antiszemitizmus 
kedvéért is űzik az antiszemitizmust, s […] éppen ezért nem szabad a zsidósággal 
kapcsolatos ügyekben az antiszemiták tetszése vagy nemtetszése szerint irányítani 
állásfoglalásunkat.” ebből az érvből következhet a szerző szerint, hogy a nemzeti 
definíciótól idegenkedni sem kell, hiába érkezett az deklaráltan antiszemita politi-
kusok – Haller, Prohászka – részéről.

a nemzeti definíció ezért simon felfogásában kimondottan pozitív fejlemény:  
„a zsidóságnak nemzeti elismerése a zsidóság teljes egyenjogúsítását és annak el -
ismerését jelenti, hogy a többi nemzetekkel a nemzeti jogok szempontjából is telje-
sen egyenrangú. ez az elismerés egyik legnagyobb eseménye a zsidóság történeté-
nek. ily’ esemény hírére ünnepi fáklyákat kellene gyújtatni, nem pedig megalázást 
érezni.” a tényt, hogy egyes zsidó vezetők nem akarták a zsidóságot nemzetiségnek 
nevezni, és az antiszemita politika ezt igenis bevezette, annak tudta be, hogy „mivel 
a zsidóság ez a része fázott tőle [ti. a nemzeti definíciótól – V. l. B.], az antiszemiták 
siettek azt részére prezentálni”. Cikke végén a szerző ígéretet tett, hogy a cionizmus 
kormányrészről történő előnytelen felvállalása ellenére sem szüntetik be munkáju-
kat, noha a zsidó nemzeti érzést nem így akarták átadni a zsidóság többségének, 
hanem érzelmek és meggyőzés útján.

simonéhoz hasonló fontos írás volt még a lap hasábjain az 1922 őszén, szignó 
nélkül megjelent Mik vagyunk hát? című cikk.54 az írás a korabeli alapvető zsidó 
dilemmával állt szemben, mely szerint egyesek nemzetnek, mások felekezetnek 
kezelték a zsidóságot. „legfőbb ideje végre, hogy tisztába jussunk a magyarországi 
zsidóság politikai és államjogi helyzetével” – kezdte az írás. a zavar friss példája  
a szegedi egyetem esete volt, mely nem tekintette zsidónak a kikeresztelkedett diá-
kokat.55 a cikk alapvetően a nemzeti definíciót fogadta el, és hivatkozási alapja 
éppen a numerus clausus volt: míg külföldön nemzetnek kezelik a zsidóságot, addig 
„nálunk egyre jobban összekuszálódnak a zsidóságról vallott fogalmak – hivatalo-
san és nem-hivatalosan, »izraelita« és nem-zsidó körökben. induljunk ki a numerus 

54 mik vagyunk hát? Uo. 1922. szeptember 1. 1.
55 ennek oka lehetett, hogy a szegedi ferenc józsef Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

karának dékánja 1921/22-ben Csengery jános klasszika-filológus, kikeresztelkedett zsidó – s egy-
ben anyai dédapám – volt.
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clausus törvény szövegéből. a törvény az egyetemre felvehető hallgatók számát az 
illető népfaj népességi aránya szerint szabja meg. kétségtelen, hogy itt a törvény  
– hiszen hivatalosan magyarázták –, a zsidóságot népfajnak tekinti és elsősorban  
– sőt mondhatni kifejezetten és kizárólag – a zsidók ellen akart fajvédelmi biztosíté-
kokat teremteni. nem is jön a törvény alkalmazásba más faj vagy nemzetiség szem-
pontjából, mert alig fordult még elő, hogy a román, szlovák, vagy német fajhoz tar-
tozó hallgatókat ebből a szempontból osztályozták volna az egyetemen. szóval  
a numerus clausus törvénye szerint a magyar zsidóság nemzetiség, tehát nemzeti 
kisebbség.” a cikk felszólította a közéletet, hogy valljanak színt a „faj vagy feleke-
zet” dilemmájában: „Hát legyen már vége ennek a fogalomkáosznak! Tudja meg 
végre a magyar zsidóság, hogy felekezet, faj, vagy nemzetiség-e? Vagy-vagy! az 
nem lehet, hogy az egyik törvény nemzetiségként kezel bennünket, a másik törvény 
pedig felekezetet lát bennünk”. azonban a nemzeti definícióból a lap továbbra is 
következtette a jogbiztonságot: „Ha csupán felekezet vagyunk, akkor tiltakozzunk 
mindennemű faji vagy nemzetiségi jelszavak alatt velünk szemben elkövetett jog-
fosztások ellen. Ha pedig nemzetiség vagyunk, akkor erélyesen követeljük a nemzeti 
kisebbségek számára biztosított összes jogokat és ez alapon tiltakozunk a numerus 
clausus ellen.” Utolsó soraiban azonban egyértelműen utalt arra, hogy a cionisták 
tudják, melyik definíció igaz (nyilván a nemzeti), mégis ennek ellenére kérik a kérdés 
tisztázását: „mi tisztában vagyunk helyzetünkkel és politikai mibenlétünkkel. De 
követeljük, hogy tisztázódjék ez a kérdés végre őszintén, nyíltan, hivatalosan és 
nem-hivatalosan is. Tudja meg a magyar zsidó, hogy mi hát ő valójában!” 

mit tanácsolt tehát megoldásként a zsidó egyetemisták diszkriminálására a cio-
nista sajtó? a lap már a numerus clausus hírének első felröppenésekor arra jutott, 
hogy a zsidó fiatalságot át kell képezni a palesztinai országépítéshez szükséges fizi-
kai munkára.56 a Zsidó Szemle egy másik, 1923-as cikke pedig már címében is sokat 
sejttet: El az egyetemekről! a lap tisztában volt a fősodratú, ellenállást hang súlyozó 
zsidó sajtó megoldási javaslatainak merőben más mivoltával, és ezért így kezdte cik-
két: „előre is bocsánatot kérünk olvasóink egy részéről, ha idegenszerűen tűnik fel 
előttük fejtegetésünk konklúziója, s mindazzal ellentétben állónak hangzik, amit  
a felekezeti fórumon kiáltanak”. érdemes megjegyezni, hogy a lap az Egyenlőségre 
egyszerűen hitéleti lapként utal, így is hangsúlyozva saját oldaluk eltérő, nemzeti 
jellegét. a lap szerint a legjobb belátni, hogy „hiábavaló a jajveszékelés,”, s ha „ne[m] 
álta[tj]uk magunkat hiú illúziókkal”. a megoldás tehát nem a cikkekben való panasz-
kodás, hanem a következő: „az ifjúságot irányítsuk ipari pályára és adjunk neki erős 
zsidó nevelést. országos akciót kel indítani ipar- és földmívesiskolák felállítására, 

56 grossMan juda: a numerus klauzus korszakában. Zsidó Szemle, 1920. augusztus 13. 7–8.
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amelyekből egész zsidók és kitűnő s mindenütt elhelyezkedést találó szakemberek 
kerülnek ki.”57

a lap azonban nem vetette el teljességgel a zsidóság felsősoktatásban való rész-
vételének gondolatát, még akkor sem, ha mindez bizonyos fokig szembement a zsi-
dóság „egészségtelenül” értelmiségi jellegét hangsúlyozó cionizmussal – elvégre 
már Herzl Tivadar is úgy véle, hogy az antiszemitizmus egy oka a zsidóság egyete-
meken való felülreprezentáltsága, és ezt a gondolatát hazai cionisták még 1944-ben 
(!) is újranyomtatásra méltónak ítélték.58 a zsidó fiatalság felsőoktatási tanul-
mányait tehát a Zsidó Szemle szerint a jeruzsálemi Héber egyetemen kellett volna 
biztosítani, nem pedig magyarországon. ezért a lap az 1918-ban alapított, és 1925-
ben megnyílt Héber egyetem reklámozásába fogott, mint a numerus clausustól súj-
tott hazai egyetemek zsidó alternatívája. az intézet effajta funkciójára Chajim 
nachman Bialik neves héber költő is utalt az egyetem megnyitóján mondott beszé-
dében, ahol arról szólt, hogy „balga módon azt képzelik minap született nemzetek, 
hogy intellektuális aszalással, numerus claususszal kivégezhetnek egy négyezer 
éves nemzetet”.59

gerő lászló, Herzl Tivadar írásainak magyarra fordítója, a Zsidó Szemle állandó 
munkatársa egyértelműen a maga véleményét szőtte bele fekete mihály matemati-
kussal, az egyetem tanárával készült interjújába, mikor a következő – a cikkben nem 
szereplő – sort választotta címül: Ahol nincs numerus clausus és tandíj .60 Hasonlóan 
tekinthetünk a következő cikkre is, melynek címe: Hogyan küzd Amerika zsidó
sága a numerus clausus ellen? Felépítik a jeruzsálemi zsidó egyetemet .61 a magyar-
országi cionista sajtóban többször is megjelentek a jeruzsálemi egyetem magyar 
diákjai és tanárai, mint az értelmiségi zsidó életút pozitív példái.62 David giladi izra-
eli-magyar újságíró és volt magyarországra delegált nagykövet egyértelműen meg-
állapította könyvében, hogy a numerus clausus magyar–zsidó mérnökök és törté-

57 el az egyetemekről! Zsidó Szemle, 1923. március 23. 1–2.
58 Ha akarjátok, nem mese. Szemelvények Herzl Tivadar naplójából, cikkeiből, beszédeiből. Szerk . 

Marton ede. Budapest, magyar zsidók Pro Palesztina szövetsége, 1944 (tél). 43–65.
59 herzberg, arthur: The Zionist Idea. A Historical Analysis and Reader. Cleveland, oH., jPsa, 

1964. 285.
60 g. g. l.: ahol nincs numerus clausus és tandij. Dr. fekete, a jeruzsálemi egyetem tanára Buda -

pesten. Zsidó Szemle, 1929. augusztus 16. 7–8.
61 Hogyan küzd amerika zsidósága a numerus clausus ellen? felépítik a jeruzsálemi zsidó egyete-

met. Zsidó Szemle, 1922. augusztus 18. 6.
62 első doktoravatás a jeruzsálemi héber egyetemen. Zsidó Szemle, 1936. július 31. 14. – Donath 

gyula: a jeruzsálemi héber egyetem 1937. évi fejlődése. Zsidó Szemle, 1938. április 1. 1–2. – Patai 
rafael: a zsidó diákság és a héber egyetem. Múlt és Jövő, 1938. június-július, 173.
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nészek (pl. jekutiel Cvi zahavi) alijázási, és a héber egyetemre való beiratkozási 
hullámát hozta el.63 

feldmár ernő, olaszországba került magyar cionista ifjúsági vezető ugyancsak 
úgy vélte, hogy „[…] a cionizmus hatalmas teret hódít a teljesen asszimilált olasz 
zsidóság körében. a numerus claususnak, íme, talán hivatása is van. a magyar zsidó 
diákok szétszóródva a világ különféle egyetemeire, részben az ottani ifjúságot hódít-
ják meg a cionista eszmének, részben az itteni cionizmusról hallani nem akart 
magyar zsidó diákok az ottani környezet hatása alatt térnek meg hozzájuk”.64 noha  
a padovai magyar cionista diákok – feldmár, illetve mózes lászló és könig sá -
muel – „numerus clausus elleni hetet” tartottak 1927-ben, előadásukban már meg-
látták a törvény cionista törekvésekre gyakorolt, nem feltétlenül negatív hatását: 
„keserű örömmel állapítják meg, hogy ennek a törvénynek meg kellett születnie, 
hogy az asszimiláció fertőjébe süllyedt magyar zsidó ifjúság önmagára találjon és 
öntudatra ébredjen”. feldmár ugyanitt kifejezte reményét, hogy a „jeruzsálemi alma 
mater mihamarabb fogja befogadni a kiüldözött zsidó diákok ezreit”.65 

a Zsidó Szemle albert einstein fizikust, egyben a cionizmus elkötelezett hívét és 
a jeruzsálemi egyetem oktatóját is rendre idézte annak bizonyítására, hogy a zsidó-
ság saját nemzeti életének kultiválásába az önnön intellektuális és felsőoktatási világ 
megteremtése is beletartozik: „egy héber egyetemre különösen nagy szükség van. 
[…] eddig más népek javára dolgoztak a zsidók, most végre itt az ideje, hogy a zsi-
 dó közösség, mint faj a maga intézményeivel a saját sorsát is bizonyítsa.”66 a zsidó 
diákok különállásának biztosítása egyébként sem állt távol einsteintől, aki úgy vélte, 
hogy „[…] tudatában kell lennünk idegen fajiságunknak, és le kell vonnunk belőle  
a logikus következtetéseket. […] saját diáktársaságokat kellene alapítanunk, és ud -
varias, ám folyamatos távolságtartással kéne kezelnünk a nem-zsidókat. ott saját 
módunkra élhetnénk, és nem kellene a párbajozás és a részegeskedés szokásait maj-
molnunk, melyek amúgy is idegenek a mi természetünktől.”67 egyebütt arról szólt, 
hogy „más fajuk és temperamentumuk okán” nem tudnak a zsidók és a nem-zsidó 
diákok békében egy helyen tanulni, „egyszerűen azért, mert különböznek”.68

63 giLaDi, David: Pesti mérnökök – Izrael országépítői. Budapest, ex libris–múlt és jövő, 1992. 104.
64 feLDMár ernő: olaszországi levél. Zsidó Szemle, 1927. március 1. 11.
65 Uo.
66 „itt az idő, hogy a zsidó faj önmagára is gondoljon”. Zsidó Szemle, 1923. január 19. 6.
67 einstein, albert: The World As I See It. san Diego, Ca: Calif, 2007. 107–108.
68 rowe, David e.–schuLMann, robert j.: Einstein on Politics: His Private Thoughts and Public 

Stands on Nationalism, Zionism, War, Peace, and the Bomb. Princeton, n. j., Princeton University 
Press, 2007. 143–144.
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mindez azonban a legkevésbé sem jelentette azt – ellentétben az Egyenlőség vád-
jaival –, hogy a numerus clausust a cionista mozgalom támogatta volna. a lap már 
jóval a törvény tényleges elfogadása előtt többször tisztázta ellenző álláspontját,69  
és simon lajos 1920 szeptemberében is kifejtette, hogy „legtávolabb áll természete-
sen tőlünk, hogy zsidó ifjainknak az egyetemről való kirekesztésébe megnyugod-
junk vagy beletörődjünk”.70 Hasonlóan írt a Zsidó Szemle 1921 végén: „Töröljék el 
mindazokat a törvényeket és rendelkezéseket, amelyek törvényesen biztosított jog-
egyenlőségünket megcsonkították, szüntessék meg a másodosztályú állampolgárság 
minden törvényes és törvénytelen intézményét, állítsák vissza a teljes jogegyenlősé-
get az egész vonalon[!]”71 a lap a numerus clausus módosításának 1927-es bejelenté-
sekor is egyértelművé tette, hogy „nem tagadjuk, őszinte örömmel tölt el bennünket 
Bethlen istván gróf bejelentése, amely szerint küszöbön áll a numerus clausus törvé-
nyének módosítása”. igaz, itt is elsősorban a nemzetiségi kitétel diszkriminációmen-
tes megmaradását üdvözölték: „ezentúl az a tény, hogy valaki a zsidó fajhoz tarozik, 
nem lehet ok arra, hogy bizonyos létszám elérése után ne vétessék fel az egye-
temre.” mint a lap hozzátette, nem akarnak ünnepelni, „csak konstatálni akarjuk, 
hogy nekünk volt igazunk.”72

a nemzeti definíciót a cionisták nem látták megbélyegzésnek vagy diszkrimináci-
ónak, s mindezt egyértelművé is tette hetilapjuk Népszövetség és numerus clausus 
című cikkében. az írás, mely a különböző külföldi zsidó szervezetek numerus clau-
sus-ellenes népszövetség elé benyújtott tiltakozását taglalja, a liberális és a „kurzista” 
lapok szemléjével nyit. ezek egyaránt úgy vélték, hogy „deklasszifikáció” a nemze-
tiségi, a „faji” „bélyeg”. „mindkét laptársunk tévedésben van” – írta erre a hetilap.  
a vallási és etnikai kisebbségvédelem ugyanis mindenkit megillet, úgy a magukat 
csak vallásukban zsidóként azonosító személyeket, mint „a zsidó népfajhoz vagy 
nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárokat”. a lap értelmezése szerint, ha meg-
történik a népszövetséghez beadott módosítás, akkor „csak felekezet” lesz a zsidó-
ságból. ez ellen nem tiltakozott a Zsidó Szemle, ám jellemző módon tett egy meg-
jegyzést: „széljegyzet gyanánt talán annak a véleményünknek is szabad kifejezést 
adnunk, hogy a nemzetiség nem jelent idegent és hogy a hazafiság és a hazaszeretet 
érzelmei nincsenek a magyar fajiságra és a fajmagyarokra korlátozva.”73 

69 idegenek. Zsidó Szemle, 1920. január 16. 1–2. – ld. még a cionisták miniszterelnökhöz és vallás- 
és közoktatásügyi miniszterhez adott beadványának szövegét: Zsidó Szemle, 1920. február 20. 7.

70 siMon lajos: az egyetemi zsidókérdés. Uo. 1920. szeptember 7. 1–2.
71 „a fajmagyaroknak nincsenek privilégiumaik…” Uo. 1921. december 22. 1–2.
72 a numerus clausus módosítása. Uo. 1927. november 1. 1–2. (az én kiemelésem – V. l. B.)
73 népszövetség és numerus clausus. Uo., 1922. október 6. 1–2.
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a cikk állásfoglalásában a magyarországi heves nacionalizmusra – és az elvárt 
patrióta pátoszra – adott cionista taktika is visszaköszön: a Bisseliches mózes cio-
nista író által többször megfogalmazott tétel szerint a cionizmus teszi lehetővé az 
igazi, meghasonlás nélküli magyar patriotizmust, ugyanis a cionista zsidó az, aki 
őszintén értékeli a nemzeti álláspontok legitimitását. mint Bisseliches 1908-ban írta 
A mi hazafiságunk című cikkében, „meggyőződésem, hogy a cionizmus a zsidókat 
sokkal szimpatikusabbá fogja tenni a magyarok előtt, és hogy általa sokkal jobban 
fogják egymást megérteni”.74 1920-ban újra egyértelművé tette, hogy a cionizmus 
nemzeti állásfoglalása teszi lehetővé a magyar nacionalizmus iránti megértést  
– illetve tartja távol a zsidóságot a kommunizmus iránti szimpátiáktól: „aki e köny-
vet [Herzl Zsidó államát – V. l. B.] elolvasta, az tegye szívére kezét és adjon választ 
erre a kérdésre: ha a magyarországi zsidóság Herzl tanain nőtt volna fel, vajon csat-
lakozhatott-e volna a zsidóknak oly nagy hányada egy mozgalomhoz, amely a ma -
gyar nemzetet ezeréves zászlajának használatától és szent Hymnusának éneklésé-
től eltiltotta?”75 Bisseliches szavaiból átvitt értelemben ismét a nemzeti öndefiníció 
mutatkozik meg: míg az asszimiláns zsidóság a kommunizmushoz csatlakozott zsidó 
származású egyének judaizmussal szembeni érdektelenségét, hagyományhoz való 
laza kapcsolatát hangsúlyozták – úgymond „zsidótlanítva” őket –, addig a cionisták 
nem tagadták, hogy kun Béla és társai objektíve a zsidó nép tagjai voltak. ezért  
a felforgató baloldali mozgalmakhoz – a „vörös asszimilációhoz” – vezető lejtős utat 
igyekeztek elemezni, hogy óvják tőle a zsidó fiatalságot.

az itt idézett cionista cikkekben többször előkerül a „faji” definíció is, melyet 
láthatóan kevés cionista szerző vitatott. a „faji”, etnikai diskurzusok természetesen 
napjainkra meghaladottak, ám ez nem változtat azon, hogy akkoriban a cionista 
munkák – mint nacionalista írások – jelentős része felvállalta a kifejezést, nyilvánva-

74 bisseLiches mózes: a mi hazafiságunk (1908). Uo. 1938. március 25. 3–4. – Hasonló nézetekből 
vezette le schönfeld józsef főszerkesztő is Trianon felett érzett fájdalmát. mint írta, a zsidóság 
már annyi nemzeti tragédián ment át, hogy az effajta katasztrófát valós tapasztalattal érzi át. 
Cikkét a Ha’tikva, a mai izraeli himnusz soraival zárt: „Od lo ovda tikvaténu”, azaz „még nincs 
elveszve a remény”, nevezetesen a nemzeti feltámadásra. schönfeLD józsef: a nemzet élni fog. Uo. 
1920. május 14. 1–2. – a lap Trianonhoz való hozzáállásához ld. még: a béke ratifikálása és  
a zsidóság. Uo. 1920. november 19. 1–2. a cikk szerint „Tisa-beavi hangulattal és érzelmekkel 
regisztráljuk a gyászos eseményt.” Tisa be’av az első és a második szentély pusztulásának emlék-
napja.

75 bisseLiches mózes: a zsidóállam. Zsidó Szemle, 1920. február 13. 9–10. – a „vörös asszimilációra” 
utalt simon lajos, mikor felhozta az Egyenlőségnek írt válaszcikkében, hogy a neológ lap egyik 
szerzője, magyar lajos is rövid úton keményvonalas kommunistává avanzsált. siMon lajos: 
néhány egyszerű igazság. Zsidó Szemle, 1920. május 14. 2–3. – a diskurzushoz ld. még: b. m. 
[bisseLiches mózes?]: kicsaptak. Jövőnk, 1919. november 7. 1.
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lóan nem látva semmi degradálót abban.76 a Zsidó Szemle 1920 tavaszán–nyarán 
hosszas cikksorozatot közölt Ujvári Péter, a Zsidó Lexikon neves szerkesztőjének 
tollából. ennek konklúziója szerint noha a vallás fontos, ám nem kizárólagos része  
a zsidóságnak; továbbá minden nemzethez (magyar, szlávok, stb.) tartozik egyedi 
„fajiság” is: így tehát a zsidóság „faj”, melynek el kell ismernie a többségi nemzet 
törekvéseit, és annak megfelelően kell alakítania saját politikáját.77 

Ungár Béla cionista szerző még egyértelműbben fogalmazott 1926-os cikkében: 
„Vallási és tudományos alapon hirdetjük, hogy a zsidóság: faj.”78 a lap viszont min-
dig kiemelte, hogy a fajiságból még nem következik a diszkrimináció. érdekes 
módon ezzel hasonló álláspontra helyezkedett, mint eckhardt Tibor, aki a numerus 
claususról írva azt írta, hogy „[…] fajnak lenni nem szégyen, sőt a saját fajiságát 
tudatosan fejleszteni és kiművelni egyenesen dicsőség, bármelyik fajról is légyen szó 
a nap alatt! fajnak lenni nem szégyen – hazudni: ez a szégyen, s az a zsidó, aki faji, 
nemzeti sajátosságait letagadja, szégyenletes eljárásra vetemedik”.79 a hasonlóság 
azonban nem volt ritkaságszámba menő, hiszen 1923-ban a Zsidó Szemle is kommen-
tár nélkül hagyta méhelÿ lajos azon megjegyzését, hogy „[…] a magyarnak és  
a zsidónak is meg kell őriznie a maga fajtáját. Ha már a társdalom minden rétegébe 
bevezettük a numerus clausust, akkor tán meg is érthetik egymást”.80

Tekintve az asszimiláns zsidóság – különösen az Egyenlőség – és a Zsidó Szemle 
közötti feszült viszonyt, felmerülhet, hogy alkalmanként a lap egyszerűen a követ-
kezményekre való tekintet nélkül akart provokálni cikkeivel. a cionisták egy kisebb-
ség kisebbségét képezték, és hangjuk a neológok által uralt térben kelt életre. ezt  
a feltételezést erősíti, hogy a cionista hetilap két alkalommal is cikket közölt Követel
jük a numerus clausust! címmel.81 a cikkek természetesen nem a diszkrimináció 
mellett törtek lándzsát, hanem a nemzetiségi számarány betartását akarták látni az 
idegen állampolgárok eltávolításakor,82 illetve a fővárosi tisztújításon, melyek során 

76 a modern zsidó gondolkodás és a faji tézis, a „zsidó fajiság” kérdésére fontos forrásokat közöl: 
hart, mitchell B.: Jews & Race: Writings on Identity & Difference, 1880–1940. Waltham, ma., 
Brandeis University Press, 2011. összegzésképp elmondható, hogy a „fajhoz” való zsidó hozzáál-
lás a náci fajelméletet megelőzően korántsem volt teljesen elutasító, vagy ellenséges.

77 ujvári Péter: a nagy probléma. faj, nemzet és felekezet. i–Viii. Zsidó Szemle, 1920. május 14. 
3–4. – május 21. 6–7. – május 28. 2–3. – június 4. 2–3. – június 18. 2–3. – június 25. 3–4. – július 
2. 5–6.

78 ungár Béla: nemzet, faj vagy vallás? Uo. 1926. február 1. 1.
79 ecKharDt Tibor: kertelés nélkül a numerus claususról! Előőrs, 1928. február, 1–2.
80 méhelÿ lajos a fajkérdésről. Zsidó Szemle, 1923. március 30. 9–10.
81 követeljük a numerus clausust! Uo. 1920. szeptember 24. 8–9. – követeljük a numerus clausust! 

Uo. 1922. október 6. 2–3.
82 1919 és 1922 között több sajtóhír is foglalkozott az idegen állampolgárságú zsidók eltávolításának 

jelenségével. a témának mérvadó szakirodalma nincsen, további kutatást igényel.
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a lap szerint százszázalékos diszkrimináció érvényesült. Utóbbi esetében a „becsü-
letes numerus clausust” kérték számon a kormányon – mely nyilván sokakban kelt-
hetett felháborodást 1920. szeptember 24-ei megjelenésével –, míg előbbiben az  
a sajátos érv is megmutatkozott, hogy a cionizmus támogatása a zsidó bevándorlás 
mérséklése miatt a kormány antiszemita céljainak is megfelelhet. a cikk szerint „mi 
is károsnak tartjuk a zsidók tömeges vándorlását országról országra”, és ha effajta 
érdekegyezés áll fenn, akkor a belügy legjobban tenné, hogy legalizálná a cionista 
mozgalmat. „Tegyék lehetővé, hogy a hontalan zsidóság számára mielőbb megte-
remthessük a palesztinai zsidó otthont, és legyen meggyőződve a miniszter úr, hogy 
a zsidók beözönlése meg fog szűnni. De egyszerűen a hontalan világba kergetni csa-
ládokat, nőket, gyermekeket, ez olyan nem emberi, hogy ez ellen tiltakozni – nem is 
kell zsidónak lenni”. mindezek mellett fontos kiemelni, hogy a lap végig a konzerva-
tív-liberális, mérsékelt magyar politikát (apponyi albertet, id. andrássy gyulát, 
rákosi jenőt) preferálta, még Bethlen istvánt is túl antiszemitának nevezve.83 a más 
téren való nemzeti arányosság – például parlamenti képviselet – azonban kevésbé 
provokatív című cikkekben is megjelent, tehát az ügyet nem csak visszhangot kivál-
tani akaró írásokban vették elő.84 

múlt és jövő

mivel a Múlt és Jövő sokkal inkább kulturális kérdésekkel foglalkozott, így a nume-
rus claususnak is kevesebb teret szentelt (az 1928-as módosítással kapcsolatban pedig 
éppenséggel egyáltalán nem közölt cikket). a lap kulturális cionizmust képviselő 
állásfoglalásában több teret adott a magyar kultúrához tartozást támogató hangok-
nak, példának okáért – ellentétben a Zsidó Szemlével – szász zoltánt is megszólal-
tatta a „zsidókérdésben”, majd válasz nélkül hagyta sorait.85 szász azzal kezdte 
mondandóját, hogy magyar etnikum és népi jelleg (tömören „fajiság”) nem létezik: 
„a magyarság nem faji fogalom, hanem egy történelmi, szellemi termék, és a ma -
gyarság még nincs is készen.” éppen ezért a zsidóság beolvadását a nemzetalkotó 

83 ezekhez ld. kővári lajos: rákosi jenő. Zsidó Szemle, 1920. április 30. 3–4. – sass irén: egy kép-
viselő indítványa a numerus clausus eltörléséről. Uo., 1921. május 13. 8. – kibékülünk? Uo. 1922. 
február 3. 1–2. – mindezek mellett érdemes látni, hogy a lap a liberális nézetek egyes pontjaival 
– mint a zsidóság asszimilálhatóságának lehetősége és szükségessége – szembement. ehhez ld. 
schönfeld józsef és a liberális szász zoltán cikkváltását: szász zoltán a cionizmusról. Uo. 1920. 
október 22. 2–3.

84 siMon lajos: a zsidóság a politikában. Uo. 1920. február 6. 1–2.
85 szász zoltán: magyar fajiság? Múlt és Jövő, 1921. április 8. o. n. 
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folyamat részének tekintette: „a zsidó vér, a zsidó szellem már alkotó része a törté-
nelmi magyarságnak s semmivel sem kisebb értékű, mint a magyarrá lett szláv vagy 
német elem vére és szelleme.” mindez vajmi kevéssé illeszkedett a cionizmus fen-
tebb bemutatott, korabeli diskurzusába, és nem is véletlen, hogy szász a harmincas 
években is publikált liberális alapon álló anticionista cikkeket. szatmári mór szint-
úgy kifejthette, hogy a magyar zsidó egyetemi hallgatók abúzusa egyfajta indoko-
latlan és érthetetlen erőszak, hiszen azok magyarország „szentelt földjét áhítattal 
szeretik”.86

a lap ezek mellett azonban nem tagadta a „zsidókérdés” létét, és az arra adott 
egyedi zsidó válasz szükségességét sem. raab andor 1920 nyarán egyértelműen 
tisztázta A zsidókérdés az előtérben című írásában, hogy „zsidókérdés ma nem azért 
van, mert »erőszakosan« felvetették”. mint vélte, a „zsidókérdés” a zsidóság népi 
jellegéből fakadó, objektív nemzeti kérdés, melyet tagadni értelmetlen: „ez olyan, 
mint Trianon előtt tagadni a nemzeti kérdést.” a szerző szerint minden zavar oka  
a zsidóság státuszának kétértelmű volta: „Ha pedig a zsidóság több mint vallás, akkor 
micsoda? faj, nép, nemzetiség? erre a kérdésre választ kell adniuk azoknak a nem-
zsidóknak, akik a zsidókérdés megoldását sürgetik. államjogi szempontból sem 
népet, sem fajt nem fogadhatnak el, mert a nemzetiségen kívül másféle embercso-
portnak jogi különállása az államban elképzelhetetlen. […] ebben a kérdésben […] 
csak a keresztény magyarság állásfoglalása dönthet.” ezért a szerző alig két hónappal 
a numerus clausus meghozatala előtt úgy vélte, hogy a nemzetgyűlésnek állást kell 
foglalnia a „zsidókérdésben”, lehetőleg a zsidóság nemzeti mivolta elismerésének 
irányában. „Tisztába kell jönnie a kormánynak és nemzetgyűlésnek […] a zsidó nem-
zetiségi gondolattal szemben […], mert különben a zsidókérdés megoldására irá-
nyuló minden törekvés üres kuruzslás marad.” mint érvelt, ebből jogelvonás nem 
fakadhat, csakis jogkiterjesztés: „a nemzetgyűlés esetleges ilyen állásfoglalásából 
nem jogmegszorítás, hanem ellenkezőleg jogkiterjesztésnek kell következnie. művelt 
államban senkit vallása, faja vagy nemzetisége miatt állampolgári jogaiban nem kor-
látozhatnak.”87 ezek mellett fontos látni, hogy raab a cionizmust a „zsidó szélsőség” 
jelzővel illette. a nemzeti önmegvallás és a nemzeti rekogníció követelése tehát nem 
esett egybe a markáns cionista nézetekkel, minden jel szerint azok nélkül is létezhe-
tett. Talán ebből is következett, hogy Heller Bernát a Múlt és Jövő hasábjain fejez-
hette ki támogatását egy önálló zsidó főiskola mellett.88

86 szatMári mór: zsidó egyetemi hallgatók. Uo. 1920. március 12. 1.
87 raab andor: a zsidókérdés az előtérben. Uo. 1920. július 8. 1–2.
88 heLLer Bernát: a zsidó főiskola kérdéséhez. Uo. 1920. március 12. 2–3. 
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Új kelet

a kolozsvári szerkesztésű cionista Új Kelet napilap a cionista mozgalmon belül bal-
oldali vonalat képviselt, ám az asszimilációhoz és a zsidó nemzetiségi kérdéshez való 
hozzáállását mindez nem befolyásolta, hiszen a baloldali cionizmus nagyjai nem 
képviseltek eltérő nézeteket ilyen téren a jobboldaltól.89 az 1918-ban alapított, és 
ekkor még nem teljesen kiforrott (azaz legnevesebb szerzőit még gárdájában nem 
tudó) lap fontos publicisztikai írásokat főleg a giszkalay jános néven alkotó, később 
alijázó Widder Dávid tollából közölt. giszkalay álláspontjai a következőkben fog-
lalhatóak össze: a zsidó nép elpocsékolta tehetségeit az asszimilációval, hiszen  
a magyarság most minden áldozat és hozzájárulás ellenére kitaszítja a zsidókat. 
mindez fájdalmas a magyar zsidóság számára, és a kitaszítás módja bűnös giszkalay 
szerint, de maga a tény pozitív hozadékkal, névleg a zsidóság nemzeti karakteré-
nek megerősödésével is jár – mely a palesztinai országépítés, a zsidó élet biztosítása 
szempontjából nélkülözhetetlen.90

részleteibe menve, az egyetemeken történt antiszemita incidensekről giszkalay 
úgy vélte, hogy egyértelmű deklarációját jelentik a magyar nemzet zsigeri, népi 
érzelmeinek. nacionalista meglátása szerint tehát az ilyen kilengések nem egy erő-
szakos kisebbség akciói voltak, hanem egy kollektív helyzet felszínre bukásai. a ta -
nulság annyi, hogy „megloptuk saját magunkat és odaadtunk néktek [magyaroknak] 
minden tehetségünket”, ám most el kell fogadnia a zsidóságnak, hogy az asszimilá-
ció sikertelen, és egyébként is, „mi sem vagyunk rosszabbak náluk”.91 érdekes – és 
bizonyos szempontból a többségi társadalomra nézve hízelgő – a több ezer éves 
múlttal rendelkező zsidó nemzet történelmét és sorsát felvállaló szerző ilyenforma 
irigysége a magyar nemzeti öntudat iránt. soraiban továbbá a herzli állásfoglalás 
köszön vissza, miszerint a többségi társadalom az eldöntője annak, hogy elfogadja-e 
a zsidóságot – nem pedig a zsidóság, vagy az asszimilációpárti liberális elit. 1921-
ben egy pesti zsidónak címezve fogalmazta meg giszkalay: „én elhiszem dr. róth 
Hugónak, hogy ő magyar. sőt, jó magyar. De elhiszik neki ezt a magyarok is? mert 
ez a fontos. Ha majd komolyan érdeklődni kíván ez iránt, szívesen szolgálok néki  
a magyarság reprezentánsainak címeivel”, gondolt itt Héjjas ivánra és Horthy mik-
lósra .92 

89 ennek autentikus összefoglalását adja: greenberg, Hayim: The myth of jewish Parasitism. Jewish 
Frontier (new york), 1942. március. 19–22.

90 g. j.: Bezárták. Új Kelet, 1920. október 20. 5.
91 Uo.
92 g. j.: nincsenek zsidók? Új Kelet, 1921. január 27. 5.
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a numerus clausust giszkalay mindezek mellett „kultúrirtó népgyilkos csapás-
nak” nevezte,93 és az Új Kelet válogatott sértéseket tartogatott a törvény elfogadásá-
ban fontos szerepet játszó politikusoknak is. ezen cikkek – melyeket nem írtak alá,  
s így minden bizonnyal marton ernő vagy székely Béla szerkesztőségi véleményét 
tükrözték – külön sérelmezték, hogy antiszemiták, és nem a progresszió hívei vál-
lalták fel a cionizmus ügyét. Hallert a lap „gyáva és korrupt”, „de jószimatú” politi-
kusnak nevezte, aki a cionizmusban „egy utat lát, amelyen keresztül fehérterror és 
pogromok nélkül is megszabadulhat a zsidóságtól”.94 Cionistabarátságukat a lap 
elutasította, mivel azt „nem megértésből és liberalizmusból” vallják, „hanem mert 
reakciós céljaiknak ez most jobban megfelel”.95 Prohászkáról pedig azt írta az orgá-
num, hogy „székesfehérvár egykori bátorszavú96 püspöke ma […] együtt üvölt út -
széli jelszavakat a kórussal”, ám azt is kiemelte, hogy Prohászka asszimilációra  
– ti. teljes asszimilációra, azaz kikeresztelkedéssel egybekötött hasonulásra – való 
felszólítása nem más, „mint az eddigi kuruzslók káros, mérges, a nyavalyatörést csak 
fokozó szérum[a]”.97

az asszimilációnak azonban még hevesebb szitkokat tartogatott a lap, mint magá-
nak az antiszemitizmusnak (egyértelműen mutatva ezzel azt is, melyiket tartotta az 
erdélyi cionizmus fő orgánuma veszélyesebbnek a zsidóság számára). az Új Kelet 
fenti cikke szerint az asszimilánsok eredménytelen „nemzeti harakirit” követtek el, 
ugyanis éppen annyi megvetést kaptak a többségi társadalom részéről, mint amennyi 
a nacionalista zsidókat is érte.98 Bródy ernő zsidó parlamenti képviselőt pedig még 
Hallernél is „vért forralóbbnak és lelket felháborítóbbnak” nevezte, mikor a „demok-
rata senki felállott, és kijelentette, hogy ő csak vallására zsidó, de fajiságára nézve 
magyar és mint magyar akar itt élni és meghalni”. a lap a politikai szurkálódások 
bevett műfajából kilépve azt az obszcén megjegyzést is megengedte magának, hogy 
Bródy „ezen utóbbi kívánságának teljesüléséhez igen könnyen hozzá segítik majd 

93 g. j.: és mégis… Uo. 1920. szeptember 30. 5.
94 a keresztény Haller és a zsidó Bródy. Uo. 1920. szeptember 30. 1.
95 a zsidó fajhoz tartozó külföldiek. Uo. 1920. október 6. 2.
96 ezen jelző egyértelműen utal az Új Kelet vallott progresszív irányzatára, elvégre kevés zsidó lap 

emlegette volna fel effajta, bántódott hangnemben Prohászka egykori baloldali megszólalásait. 
Prohászka ilyen értelmezésére ld. az Egyenlőség korábbi liberális cikkeit, melyeket vonatkozó 
tanulmányomban soroltam fel: veszPréMy lászló Bernát: „Ha én zsidó lennék, cionista lennék”. 
Prohászka ottokár és a keresztény cionizmus kérdései. Egyháztörténeti Szemle, 2017/2, 93–109, 
itt 104–105.

97 Prohászka. Új Kelet, 1920. szeptember 24. 1. – az Új Kelet még egy, beszédes című cikkben ref-
lektált Prohászka cionistabarát szavaira: a hang jákobé, a hang ézsaué. Uo. 1920. október 8. 5.

98 Prohászka. Uo. 1920. szeptember 24. 1.
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magyar fajtestvérei”.99 maga giszkalay a numerus clausus okán Budapesten megin-
duló nemzeti zsidó diskurzust „szomorú elégtétellel és keserű szájízzel” konstatál-
ta,100 illetve 1920 októberi cikkében hosszasabban is kifejtette összetett érzelmeit: 
„magyarországi zsidóság [sic!] pojácás kártyavárai bukfencet hányva dőlnek össze, 
egy-egy épület-lapját hozzánk is elhozza a kósza szél, vért és könnyeket is látunk 
rajta és mégis hiába, nem tudunk sajnálkozni, részvét nem kél nyomukban, és ha 
kacagni nem is akarunk rajta, a teljessé vált igazság érzésével vesszük tudomásul: 
kártyavár volt, hazugság volt a talapzata, és festett papír az építőköve. összedőlt az 
első játékos fuvallat érintésére”.101 

a lap egyértelművé tette, hogy a korabeli magyarországi politikai hatalmat nem 
támogatja – hasonlóan a Zsidó Szemléhez, inkább ifj. Ugron gábor klasszikus libe-
rális álláspontját méltatta a numerus clausus kérdésében102 –, és láthatóan nem ref-
lektált arra az ellentmondásra, hogy az általa preferált, dualizmuskori politikusok 
éppen az oly hevesen kritizált asszimiláció, a magyar nemzethez való hasonulás 
programját képviselték. a dilemma, melyre a Zsidó Szemle többé-kevésbé felelt, 
válasz nélkül maradt az Új Kelet hasábjain. mindössze a disszimiláció ügye mellett 
állt ki kompromisszummentesen a lap: 1921 nyarán méltatva idézte egy cionista 
rabbi aradi felhívását: „reméljük, hogy a rabbi szavainak meglesz a hatása”, írta  
a lap, és a zsidók „elhagyják a magyarok útjait”.103

zsidó Újság

a hazai ortodox zsidóság átfogó története ez idáig megíratlan. különböző részletek-
ről léteznek monográfiák, azonban az ortodox zsidó sajtónak mindössze egy – amúgy 
kiváló – narratíva-analízisre épülő feldolgozása létezik.104 a Zsidó Újság már csak 

99 a keresztény Haller és a zsidó Bródy. Uo. 1920. szeptember 30. 1.
100 g. j.: és mégis… Uo., 1920. szeptember 30. 5.
101 g. j.: a tragédiátlanság tragédiája. Uo. 1920. október 2. 2.
102 Ugron gábor a numerus clausus ellen. Uo. 1920. szeptember 26. 3–4. – ifj. Ugron hozzáállásához 

ld. még: ifj. Ugron gábor beszéde az erzsébetvárosi körben, 1921. május 4. Ugron családi hagya
ték, az Ugron-család szívességéből.

103 a román sajtó és a zsidó iskolák. Új Kelet, 1921. augusztus 6. 2.
104 gLaesser norbert: Találkozás a Szent Igazzal: a magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 

1891–1944. szeged, néprajzi és kulturális antropológiai Tanszék, 2014. – az ortodox sajtó háború 
előtti helyzetének megértésében segít a következő tanulmány: MisLovics erzsébet: a magyar orto-
doxia a századfordulón (1891–1906) az ortodox hetilap, a zsidó Hiradó alapján. Múlt és Jövő, 
2006/2. 57–68.
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alapításának okán – a nem-cionista ortodox groszberg lipót105 által szerkesztett 
lap 1925-ben indult – sem reflektálhatott a numerus clausus létrejöttére, azonban 
több cikket is közölt a húszas évek során, melyek következtetni engednek az első -
sorban hitéleti kérdésekkel foglalkozó lap álláspontjára. 

mikor Hegedüs lóránt a numerus clausus ellen nyilatkozott, a lap a következőt 
fűzte hozzá: „mindenki tudja, hogy a magyar közéletnek és gazdasági helyzetnek 
sok más égetőbb kérdése van a numerus klauzusnál”, azonban az „[…] szimbóluma 
a jogegyenlőtlenségnek, amelynek modern államban helye nincs, és amely legfeljebb 
rosszindulatú anachronizmus lehet. innen magyarázható, hogy orth. zsidó körökben 
is megszégyenítőnek tartják ezt az intézkedést. nem azért, mintha az igazi orth. zsi-
dók gyermekeiket olyan nagyon szeretnék az egyetemre küldeni, hanem azért, mert 
senki sem akar másodrendű polgár lenni.”106 a cikk tehát elutasította a jogfosztást, 
noha egyben az ortodoxia világi dolgoktól való távolságtartására is utal. a lap más 
antiszemita intézkedéseket – például vidéki uszodákban a zsidók használati nap-
jainak mérsékelését – is numerus claususnak nevezett, melyekről röviden úgy szólt, 
hogy „a rendelkezés lealázó”, igaz, főleg „azokra, akik hozták”.107 az ortodox hoz-
záállást illusztrálta továbbá a lap azon cikke, mely ádám lajos kitért orvospro-
fesszor egyetemi kinevezéséről szólt. a lap tudósított a kinevezést követő anti -
szemita tüntetésekről, majd levonta a konklúziót: ha az antiszemitizmus nem csak 
az asszimilált, de a kikeresztelkedett zsidókat is elérte, akkor ennyi erővel a magyar-
országi zsidóság akár látványosan demonstrálhatja és meg is élheti zsidóságát.108  
a lap, éppúgy mint a Zsidó Szemle, egyszerűen „eg.”-ként utalt az asszimiláns 
Egyenlőségre .109

összegzés

konklúzióként elmondható, hogy hiába a kérdéskör iránti komoly érdeklődés, a ma -
gyarországi zsidó sajtó numerus clausushoz való ambivalens hozzáállása eddig 

105 a lap pontos definíciója az agudista, azaz az agudat jiszrael eredendően nem-cionista ortodox 
zsidó szervezetet követi. az aguda hazai történetéről ld. nováK attila: a befejezetlen előtörténet. 
az agudat jiszrael magyarországon (1918–1940). Szombat, 2001. február. 24–26. novák grosz-
berget az aguda egyik első magyarországi képviselőjeként azonosítja. – groszbergről életrajzi és 
világnézeti információkért ld. a zsidó sajtó groszberg lipót elhunytáról. Zsidó Újság, 1926. nov-
ember 12. 6. – a laphoz ld. még: orientálódjunk az aguda felé! Uo. 1927. szeptember 9. 1.

106 Hegedüs lóránt a numerus claususról. Zsidó Újság, 1926. augusztus 6.
107 numerus klauzus az ébredő mikvében. Uo. 1927. május 20. 2.
108 auspitz és erger-Berger. Uo. 1927. február 11. 1.
109 a hazai zsidó-sajtó állapotáról. Uo. 1927. április 8.
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kevéssé feldolgozott. a korabeli diskurzus, mint láthattuk, sokkal inkább a dualiz-
mus utolsó éveiben, évtizedeiben felbukkanó, és európai kontextusba is helyezhető 
antiszemitizmus–„zsidókérdés”-vitájának volt része, mint egyfajta specifikusan ma -
gyar, kuriózumnak számító antiszemitizmus kitörése. 

a megvizsgált zsidó sajtóorgánumok reakcióiból kitűnt, hogy az elsőszámú vita-
témát nem is feltétlenül a numerus clausus jogfosztó jellege vagy oktatási korlátozása 
adta, hanem a törvény közvetve felvetett tétele, miszerint a zsidóság népet, nemzetet, 
„fajt”, „népfajt” alkot. a különböző zsidó sajtóorgánumok – elsősorban az Egyenlő
ség és a Zsidó Szemle – bizonyos fokig egymást vádolták a szituációért. az asszi-
miláns oldal szerint a cionizmus inspirálta a numerus clausust, s mint láttuk, szabol-
csi lajos egészen odáig ment vádaskodásában, hogy a törvényt „a cionista numerus 
clausus” jelzővel illette. a helyzeten nyilván nem segített, hogy a korabeli antisze-
mita törvényhozás gyakorta hivatkozott cionista szerzőkre és alapmunkákra. Haller 
istván, Prohászka ottokár és Dánér Béla különösen sokszor élt ezzel az eszközzel. 
Utóbbi még azt a – sajátos, és a törvény koncepciójából nem feltétlenül következő – 
gondolatot is megfogalmazta, hogy a törvény célja a zsidóság kivándoroltatása, 
elsősorban Palesztinába, az épülő zsidó államba.

az Egyenlőség – lényegében követve a neológ zsidó vezetőség védekezési stra té-
giáját a jogvédelem és a magyar nemzethez való tartozás megvallása terén – a jog-
egyenlőség, az emancipáció és a recepció talaján állva támadta a numerus clausust. 
a lap szerkesztője személyesen is igyekezett tartani a kapcsolatot a külföldi zsidó 
diákokkal, rossz szociális helyzetükre cikkekben hívva fel a figyelmet. Cionistaelle-
nes támadásai, főleg, melyek jászi oszkár radikális irányzatával mosták össze a zsi-
 dó nemzeti mozgalmat, elsősorban a korszak baloldal-ellenes hangulatának, a „vörös 
emigrációval” való szembenállásának kihasználását jelenthette. 

a cionista lapok – elsősorban a Zsidó Szemle, kisebb mértékben az Új Kelet és a Múlt 
és Jövő – a politikai cionizmus olyan alapvető tételeit vallották, mint hogy a zsidóság 
nemzet, hogy az antiszemitizmus objektív „súrlódás” is lehet nemzetek között, s hogy 
az antiszemitizmus elleni harc következésképp felesleges. ráadásul előbbieket a kora-
beli, divatos „faji” diskurzusba merítve hirdették, s ezen „faji mivoltot” egyes vélemé-
nyek szerint (Zsidó Szemle, Múlt és Jövő) szívesen látták volna a magyar törvénykezés 
által is deklarálva. igaz, ehhez mindig hozzátették: a cionisták nem rossz hazafiak  
– sőt, voltaképpen ők a jó hazafiak –, és az állampolgársági jogok forrása nem a több-
ségi társadalom „fajiságának” való megfelelés. a jogfosztást tehát a cionista mozgalom 
is egyértelműen elutasította. a numerus claususra megoldásnak azonban inkább a zsi-
 dó felsőoktatás intézményeinek – elsősorban Palesztinában való – megnyitását látta, 
mint a helyben való jogvédelmet. a kivándorlás – mint az antiszemitizmusra való 
válasz – mindig a cionista mozgalom elsőszámú „megoldási” javaslata maradt.
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különösen a Múlt és Jövőben megjelent cikkekből világlik ki, hogy minden újító 
retorikája és a korábbi, dualista rendszer által preferált zsidó vezetőséggel szembeni 
ellenérzésének dacára a cionista mozgalom is a régi vágású, konzervatív-liberális 
politikusokkal értett egyet. arra az ellentmondásra, hogy ez a – leváltott – politikai 
garnitúra egyben a zsidóság asszimilációt is elvárta, kiforrott válasszal nem rendel-
keztek. ilyen hangok megmutatkoztak az Új Keletben, és bizonyos fokig a Zsidó 
Szemlében is (igaz, utóbbi vitába szállt olyan szerzőkkel, akiket a Múlt és Jövő meg-
jegyzések nélkül megjelentetett). a kultúrcionista folyóirat azt is állította, hogy  
a cionizmus szélsőséges irányzat. az Új Kelet publicisztikájában – főleg giszkalay 
jános tollából – elsősorban az asszimiláció bukásán gúnyolódott. mindössze felszí-
nesen tudtuk megvizsgálni az ortodox zsidó véleményeket, melyek megmutatták, 
hogy a nem-cionista, ám hagyományhű zsidóság is elutasította a numerus clausust, 
noha a szekuláris felsőoktatásba való bekerülés vállaltan nem foglalkoztatta laptár-
saihoz hasonlóan az ortodox orgánumot. ám dacára a cionista sajtó – főleg a Zsidó 
Szemle – alkalmanként direkt provokatív hangvételének, a zsidó közvélemény egy-
ségesen állt szemben a numerus clausus jogfosztó intézkedésével.

a zárt szám törvényének hosszú távú hatásaira kitekintve a holokauszt-kutató sze-
mével az is feltűnik, hogy a numerus clausus miatt messzi külföldre került nagy 
tehetségek fizikai biztonsága óvva volt a második világháború alatt, ellentétben meg-
annyi hazai zsidó vagy zsidó származású zsenivel, akik munkaszolgálaton vagy 
auschwitzban vesztették életüket. Hasonló megállapításra jutott maga Patai rafael, 
neves izraeli–amerikai történész is, mikor életrajzi elemeket is tartalmazó történelmi 
munkájában így írt: „ahogy az évek múltak, egyre egyértelműbb lett, hogy a nume-
rus clausus igazából majdhogynem áldás volt álca mögé bújva, s végeredményben 
több ezer magyar zsidó életét mentette meg. […] mivel tiszta bizonyítékát nyújtotta 
annak, hogy a magyar törvényhozók többsége a zsidókat nemzeti kisebbségként 
látta, még több zsidó fordult a zsidókérdés cionista megoldása felé.”110 Patai itt talán 
inkább arra utal, hogy – mint láthattuk – a numerus clausus valóban elmozdított 
megannyi zsidó értelmiségit a cionizmus és az alijázás irányába, ám tény, hogy maga 
is azért került külföldre, mert csak a jeruzsálemi Héber egyetemen tudta folytatni 
történészi tanulmányait, az intézmény történetének első doktorává avanzsálva.

a jövőben érdemes kutatási irány lenne a külföldre szakadt zsidó hallgatók közötti 
ifjúsági mozgalmak feltérképezése. különös érdeklődésre tarthatna számon az olasz-
országi irányzatok vizsgálata (asszimiláns, cionista, illetve fasiszta, és az utóbbihoz 
az előbbi kettő viszonya). szintúgy további fontos kutatási eredményeket tartogathat 

110 Patai, raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology. Detroit, mi., Wayne state 
University Press, 1996. 487.
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a jeruzsálemi Héber egyetem magyar vonatkozásainak, hazai fogadtatásának, nu -
merus clausushoz való kötődésének feltérképezése, illetve a magyarországi zsidó 
egyetem létrehozásának húszas évekbeli terve. További kutatási lehetőségek for-
rása lehet a numerus clausus szociológiai vonatkozásainak megvizsgálása, hiszen  
a múlt rendszer történetírásában – de már a polgári radikális emigrációban is, pél-
dául jászinál – erősen jelen volt az állítás, hogy a numerus clausus elsősorban az 
alsóbb osztályok és a „kis zsidók” ellen irányult, míg a tőkés zsidóság nem szenve-
dett alatta.111 Több cikk utalt rá az itt hivatkozott írásokból, hogy a zsidó tömegek 
mást gondoltak, mint az asszimiláns vezetőség.112 szintúgy érdemes lenne tehát 
megvizsgálni, hogy az ún. „tömegzsidó” mit gondolt a nemzeti öndefiníció kérdésé-
ben. Hasonló, ismert tétel a numerus clausus és az első zsidótörvény közötti – vélt 
vagy valós – szellemi kapcsolat, melynek összevetése a fent ismertetett eltérő zsidó 
stratégiákkal és véleményekkel új tudományos eredményeket hozhat.

111 Zsidók a magyar társadalomban. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről, 1790–
2012 . i . kötet . Szerk . KoMoróczy géza. Pozsony, kalligram, 2015. 755–758. (jászi) – Iratok az 
ellenforradalom történetéhez, ii . köt . Szerk . neMes Dezső–Karsai elek. Budapest, szikra, 1956. 
379. 2. sz. lj. – hajDu Tibor: az értelmiség számszerű gyarapodásának következményei az első 
világháború előtt és után. Valóság, 1980/7. 20–34, itt 32.

112 Prohászka. Új Kelet, 1920. szeptember 24. 1. – bató lajos: Bécsi levél a magyarországi zsidókról. 
Uo. 1920. október 15. 2.
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orosz LászLó

a nUmerUs ClaUsUs a BangHa-féle kaTolikUs 
sajTÓBiroDalom laPjaiBan

az élet számos jelenségét a hatás–ellenhatás mechanizmus mentén érdemes értel-
mezni. különösen így van ez a politikai élet esetében, ahol az egyes folyamatok 
jószerével egymás ellensúlyozására alakulnak ki s erősödnek olykor sorsformáló 
tényezőkké. a kihívások és a rájuk adott válaszok összjátéka szépen megfigyelhető 
a politikai katolicizmus fölemelkedése és közvélemény-formáló tényezővé alakulása 
kapcsán is.1 

az előző századforduló időszakát a katolikus megújulás, a katolikus reneszánsz 
koraként tartjuk számon. az egyház – gergely jenő szavaival – a „külsőségekben 
barokk pompájában virágzott”.2 Ugyanakkor nem csupán felszíni máz volt mindez, 
hanem a mélyben, a fundamentumoknál is érződött: megélénkült a hitélet, elmélyült 
a tömegek vallásossága, s intézmények, szervezetek, egyesületek sokasága alakult 
abból a célból, hogy kanalizálni próbálja e mozgásba lendült elemi erejű energiá-
kat .3 ezzel együtt fölerősödött a katolikus identitás védelmének igénye a modern 
kor kihívásaival, főképp a mind szélesebb tömegeket megszólító „idegen szellemű” 
és „nemzetrontó” gondolatokkal szemben.4 ezt a kihívást az egyház a 19. század 
avítt válaszaival szakító, friss, rugalmas és harcos üzenetek révén, továbbá (valódi 
nóvum gyanánt) az „antiklerikális destrukciónak” bélyegzett liberalizmus és szoci-
alizmus eszközeivel versenyre kelő, aktív keresztény sajtóval és propagandával 

1 gergeLy jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon (1890–1950). Budapest, kossuth, 1977, 
valamint sPannenberger norbert: a politikai katolicizmus. in: A magyar jobboldali hagyomány 
1900–1948 . Szerk . roMsics ignác. Budapest, osiris, 2009. 186–213. – a kérdéskör nemzetközi 
kontextusához Lönne, karl-egon: Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert. frankfurt 
am main, suhrkamp, 1986.

2 Vö . gergeLy jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom 1890–1986. Budapest, Tankönyvkiadó, 
1989. 76.

3 e megújulási mozgalom intézményesülésével kapcsolatos legújabb nagyszabású monográfia 
gianone andrás–KLestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Budapest, mTa 
Bölcsészettudományi kutatóközpont Történettudományi intézete, 2017. 

4 a témához ld. szabó miklós: középosztály és újkonzervativizmus. Harc a politikai katolicizmus 
jobbszárnya és a polgári radikalizmus között. in: Uő.: Politikai kultúra Magyarországon 1896–
1986. (medvetánc könyvek). Budapest, elTe–mkke, 1989, valamint bihari Péter: Lövészárkok 
a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán . 
Budapest, napvilág, 2008. (a továbbiakban: bihari, 2008.)
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kívánta kezelni.5 ezért aztán az 1919 őszén felülkerekedő „keresztény nemzeti kur-
zus” és az egyház törvényszerűen talált egymásra a valláserkölcsi alapozású retorika 
talaján – még úgy is, hogy az egység demonstrálása érdekében szőnyeg alá söpörték 
a keresztény táboron belüli (amúgy nem csekély) felekezeti súrlódásokat.6

Történeti közhely, hogy az ellenforradalom keresztény nemzeti ideológiáját7 soha 
nem foglalták egységes, zárt rendszerbe (legalább három vonulata: a fajvédő „sze-
gedi gondolat”, a klerikális, illetve a „status quo konzervatív” irány jól láthatóan 
elkülöníthető), ám Prohászka ottokár székesfehérvári püspök8 és Bangha Béla je -
zsuita páter9 nézetei meghatározó pillérek voltak benne. előbbivel e tanulmány kere-
tei közt (már csak szűkebb témakijelölésünk okán is) nincs mód foglalkozni; csak 
utalunk rá, hogy Prohászka működését – ellentétes premisszákból kiinduló és ellen-
kező következtetésekre jutó – egyház- és eszmetörténészeink újabban (feléledő kul-
tusza alátámasztásának vagy épp lerombolásának szándékával) mind alaposabban 
vizsgálják.10 Témánk szempontjából azonban annyit feltétlen leszögezhetünk, hogy  
a zsidókérdésben követett álláspontja inkább a fajvédőkéhez állt közel, mint Bangha 
finomabban cizellált (bár 100 év távlatából ma már szintén nehezen vállalható) nézet-
rendszeréhez.11

5 a kérdés legalaposabb áttekintése KLestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 
1896–1932. Budapest, Complex, 2013. (a továbbiakban: KLestenitz, 2013.)

6 giczi zsolt: A katolikus–protestáns egyházi kapcsolatok fő vonásai a Horthy-korszak Magyaror
szágán. PhD-értekezés. Budapest, elTe BTk, 2009. – a probléma dualizmuskori előzményeihez 
Kovács kálmán árpád: az állam–egyház viszony és a református öntudat problémái a 19. század-
ban. Problémafelvetés és kultúrtörténeti háttér. in: VERITAS Évkönyv 2014 . Szerk . ujváry gábor. 
Budapest, magyar napló–VeriTas Történetkutató intézet, 2015. 13–46.

7 a vesztes világháború és a forradalmak – különösen a proletárdiktatúra – ellenhatásaként létre-
jövő új színezetű konzervativizmus, illetve a jobboldali radikalizmus irányába forduló közvéle-
mény átalakulása kapcsán alapvető fontosságú munka: LacKó miklós: Válságkorszak – válságel-
méletek. Három alapmű az 1920-as évek magyar szellemi életéből. Múltunk, 2007/3. 4–39.

8 Prohászka kapcsán ld. gergeLy jenő: Prohászka Ottokár. „A napbaöltözött ember.” Budapest, 
gondolat, 1994.

9 Bangha kapcsán ld. szoLnoKy erzsébet: A páter. Bangha Béla, a sajtó apostola. győr, B. angelico, 
1998, valamint MoLnár antal–szabó ferenc sj: Bangha Béla SJ emlékezete. Budapest, Távlatok, 
2010.

10 az ellentétes nézőpontok illusztrálására két – címében azonos – munkát emelhetünk ki. Mózessy 
gergely: Prohászka ottokár zsidóellenességéről. Egyháztörténeti Szemle, 2008/4. 125–130, illetve 
fazeKas Csaba: Prohászka ottokár zsidóellenességéről. Egyháztörténeti Szemle, 2008/4. 131–155.

11 e sorok írója annak ellenére is distanciát lát Prohászka és Bangha zsidósággal kapcsolatos felfo-
gása közt, hogy nem egy, a szakirodalomban gyakran idézett munka (nézeteik összemoshatóságát 
sugallva) Banghát is a német fajelmélet híveként, a fehérterror pogromjainak részeseként, így  
a húsz évvel későbbi katasztrófa előfutáraként tünteti fel. Vö. gárDonyi máté: az antiszemitizmus 
funkciója Prohászka ottokár és Bangha Béla társadalom- és egyházképében. in: A holokauszt 
Magyarországon európai perspektívában . Szerk . MoLnár judit. Budapest, Balassi, 2005. 193–204. 
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a köznemesi származású, 1880-ban nyitrán született,12 majd Pozsonyban bölcsé-
szeti, innsbruckban pedig teológiai tanulmányokat folytató Bangha már 23 évesen 
cikket tett közzé A sajtó jó és rossz hatalma tárgyában.13 ez irányú affinitását látva 
rendje Budapestre helyezte és 1910-ben rábízta a Mária-Kongregáció című köz-
löny szerkesztését .14 e havilap vezércikkeinek írása során forrt ki saját hangja, a kü -
lönböző műveltségi szintű közönséget egyaránt megszólítani tudó, igényes és 
mégis populáris stílusa, ugyanakkor pedig átfogó koncepciója is, mely a társadalom 
re-krisztianizálása érdekében kulcsszerepet szánt a versenyképes keresztény sajtó-
nak. ennek jegyében 1913-ban egy másik militáns jezsuita folyóiratot is útjára indí-
tott, a Magyar Kultúrát, mely – a katolikus szellemi elit tagjaival munkatársi gárdá-
jában – egyfajta „ellen–Huszadik Század” gyanánt, immár kifejezetten az igényes 
olvasóközönségnek szólt. a kortársak is látták: a korábbi passzívval szemben az 
aktív kereszténység kora jött el, mely az eddigi defenzíva helyett offenzívát nyit. 
Bangha a közvélemény szemében egymaga testesítette meg a katolikus sajtómoz-
galmat.15 

különösen a középosztálybeli asszonyok rajongtak érte. az ő hagyományos val -
lásosságukat és a családi hierarchiában elfoglalt helyüket kihasználva Bangha hoz-
záfogott a sajtómozgalom társadalmi és anyagi megerősítéséhez. 1911-ben a páter 

– ungváry krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege. Diszkrimináció és tár
sadalompolitika Magyarországon 1919–1944. Harmadik, javított és bővített kiadás. Budapest, 
jelenkor, 2016. 278. „[…] az ország egyik legismertebb katolikus prédikátora gyakorlatilag pog-
rombeszédeket tartott”. (a továbbiakban: Ungváry, 2016.) – e munkák uniformizáló megállapítá-
sait cáfolja veszPréMy lászló Bernát: egy avítt jezsuita antijudaista. Bangha Béla sj a zsidókérdés 
útvesztőiben. Történelmi Szemle, 2017/3. 439–462. a szerző, bár nem kívánja tagadni Bangha 
antiszemitizmusát, azt inkább a klasszikus konzervatív világképpel, mint a totalitárius koresz-
mékkel rokonítja. mindezt egyébként alátámasztja Bangha konzekvensen nyilas- és náciellenes 
retorikája is a későbbiekben. – Vö. veszPréMy lászló Bernát: keresztesharc a nyilaskereszt ellen. 
Bangha Béla nyilasellenes publicisztikája. Aetas, 2016/2. 121–132.

12 érdekes véletlen, hogy a katolikus megújulás másik emblematikus személyisége, Prohászka is 
nyitrán született.

13 Bangha Béla összegyűjtött munkái . Szerk . bíró Bertalan. Budapest, szent istván Társulat, 1941–
43. XXVi. köt. 59–68.

14 a lap és a kongregáció szervezésével kapcsolatos tevékenységéhez ld. bangha Béla: Beköszöntő. 
Mária-Kongregáció, 1912/1, valamint Uő.: Hitéleti szervezkedésünk és a Mária-Kongregáció. 
Indítvány a magyar katholikus lelkészkedő papsághoz. Budapest, stephaneum, 1915.

15 e véleményt külföldön is osztották. az osztrák politikai katolicizmus joseph eberle által irányí-
tott hetilapja, a Das Neue Reich, Banghával készített interjúját fölvezetve méltatta a pátert, akinek 
„neve fogalom úgy hívei előtt, mint – talán még inkább – ellenségei előtt”. nélküle „magyarorszá-
gon nem volna keresztény sajtóvállalkozás, csak egy erőtlen keresztény lap és egy gyökerében 
veszélyeztetett keresztény irányzat volna ma is. Ha a keresztény sajtónak manapság súlya van 
magyarországon, az mindenekelőtt P. Bangha érdeme.” Vö. külföldi cikk P. Bangháról. Gondolat, 
1920. június 17. 12–13.
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felügyelete alatt létrejött a katolikus sajtóhölgybizottság,16 melynek aktivistái je -
lentős adományokat gyűjtöttek. Így már azzal az opcióval is számolni lehetett, hogy 
a hitbuzgalmi típusú felekezeti lapok piacáról átlépjenek a politikai hírlapok piacára, 
mégpedig pártok feletti, de a destruktív irányzatokat keresztény alapon támadó orgá-
numokkal. ez a katolikus hierarchia vezetőinek sem volt ellenére,17 minthogy ekko-
riban egyetlen politikai napilap, az Alkotmány képviselte csupán a katolikus érdeke-
ket. Csernoch prímás azonban igen elégedetlen volt vele, ráadásul a lap mögött álló 
katolikus néppárt18 társadalmi támogatottsága is erősen erodálódott az i. világ-
háború kései szakaszára. Így aztán Bangha nyitott kapukat döngetett, amikor 1917 
elején a Magyar Kultúrában,19 majd pedig az év nyarán a prímásnak küldött memo-
randumában20 előállt egy össz-keresztény lapcsalád indításának tervével, mely fel-
venné a harcot a „zsidó befolyású” tömegsajtóval.21 

ezek után nem kerülhető meg (legalább röviden) Bangha zsidósággal kapcsolatos 
álláspontja. a páter osztotta a keresztény középosztályban megfogalmazódó, a „zsi -
dó térfoglalással” és a „nemzetidegen kultúra” terjesztésével kapcsolatos aggodal-
mat.22 az a szociáldarwinizmusból kiinduló teória is hatott rá, mely érvényesülési 
harcot feltételezett zsidóság és magyarság között, ezzel mintegy igazolva a nem-
zeti és szellemi „önvédelem” jogosultságát. különösen károsnak festette le a zsidó 
be  folyást a sajtóügy területén, merthogy a sajtó olyan erők kezében van, melyek  
„a keresztény hit és erkölcsiség, főleg pedig a katolicizmus ellen késhegyig menő 
harcot esküdtek”, s melyek „világuralmi törtetésük” során „narkotizálják” a „keresz-

16 KLestenitz, 2013. 104–106.
17 Vö . KLestenitz Tibor: az első világháború hatásai a katolikus sajtó fejlődésére. Újkor.hu – a ve -

lünk élő történelem (2015-02-18): http://ujkor.hu/content/az-elso-vilaghaboru-hatasai-a-katolikus-
sajto-fejlodesere

18 Vö . szabó Dániel: A Néppárt 1895–1914. kandidátusi értekezés. Budapest, 1983. mTa kézirattár. 
D 10926.

19 bangha Béla: a magyar katolikus sajtó kérdése. Magyar Kultúra, 1917. január–június. 248–251.
20 esztergomi Prímási levéltár, Cat. 44/3078-1920. emlékirat a magyar katolikus sajtóreform ügyé-

ben. 1917. július 1.
21 a korabeli sajtóviszonyok és ennek a katolikus mozgalom általi recepciója kapcsán ld. KóKay 

györgy–buzinKay géza–Murányi gábor: A magyar sajtó története. [Budapest], magyar Újságírók 
országos szövetsége, [1994]. 137–171. – baLogh jános mátyás: Üzleti szellemű fővárosi napisajtó 
a dualizmus korában. A budapesti sajtóipar születése. PhD-értekezés. Budapest, 2014. – Dersi 
Tamás: A századvég katolikus sajtója. Budapest, akadémiai, 1973. (irodalomtörténeti füzetek; 
81.) – csibi norbert: a sajtóügy aktuális kérdései a magyarországi katolikus nagygyűléseken.  
a 19–20. század fordulója. in: A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. Tanulmányok . 
Szerk . KLestenitz Tibor. Budapest, mTa Bölcsészettudományi kutatóközpont, 2015. 59–81.

22 bangha Béla: Magyarország újjáépítése és a kereszténység. Budapest, szent istván Társulat, 
1920.
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tény közönséget”.23 Ugyanakkor Bangha szerint a magyar értékeket felvállalni akaró 
zsidók befogadásának „nem egyengeti útját az a rideg, lenéző, visszautasító modor, 
melyet a zsidóság sok keresztény részéről (nem rendszerint a vallásos, hanem a talmi-
keresztények részéről) úton-útfélen tapasztal.” s hozzáteszi: „ma ne az antiszemitiz-
mus, ne a zsidók gyűlölete […], ne a pogrom és értéktelen zsidószidás legyen a jelszó, 
de annál inkább az aszemizmus, a társadalmi, szellemi és főleg a sajtóbeli közélet 
aszemizálása, a zsidóság elkereszténytelenítő hatásának távoltartása oly értelem-
ben, hogy az emberi és polgári jogok teljes tiszteletben tartása mellett a zsidóságtól 
a keresztény társadalom és a keresztény kultúra lemorzsolására a jog és lehetőség 
megvonassék.”24 Bár mi tudjuk, hogy mindez fából vaskarika, hisz aligha lehet  
a jogok tiszteletben tartása mellett jogokat megvonni, mégis látnunk kell a különbsé-
get a Bangha féle (itt aszemizmusnak, máshol, szintén őáltala erkölcsi antiszemitiz-
musnak nevezett) tartalom, illetve a keresztény kurzus más képviselői által vallott 
faji antiszemitizmus között. magam sem vitatom azonban, hogy e finomkodó cizel-
lálás ellenére Bangha lapjai aligha tompították, hanem inkább mélyítették a zsidó-
kérdésben kialakult előítéleteket.

látnunk kell ugyanakkor azt is, hogy Bangha keresztény prioritású társadalom-
kritikája nem csupán a kor közbeszédének megszokott antiszemita paneljaival illuszt-
rálható hangos zsidóellenességben merült ki. legalább ennyire föl kellene ismernie 
az elfogulatlanul ítélkező utókornak a keresztény erkölcs parancsait a keresztény 
politika érdekérvényesítő erejének gyakorlása révén letudni akaró (a páter szemében 
éppoly veszélyes és semmi jóra nem vezető) magatartás harcos és a „saját oldalt” 
sem kímélő bírálatát is. a páter ugyanis a széles körben „zsidó mételyként” tekintett 
forradalmak ellenhatásaként kiépülő „keresztény kurzus” társadalmi hatásmecha-
nizmusával sem volt elégedett. a jezsuiták orgánumában így korholt: „a kurzus leg-
főbb és leggyökeresebb hibája, minden fogyatékosságának ősforrása az, hogy ez az 
irányzat kereszténynek nevezi magát, de csak igen határolt mértékben az. keresz-
tény magyarországot akartunk, de minél kevesebb kereszténységgel. kereszténység 
alatt csak fajiságot értettünk; antiszemitizmust, tehát negatívumot. az antiszemitiz-
mus megfelelő módja és mértéke feltétlenül tartozéka a kereszténységnek, de nem 
lényege és még kevésbbé teljessége. Puszta negatívumokkal országot építeni, társa-
dalmat gyógyítani, kultúrát teremteni nem lehet.” s bizony találó volt ama diagnó-
zisa is, mely szerint „a keresztény jelszót szeretjük, mert ez az a gyűjtőnév, amely 

23 bangha Béla: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Budapest, katolikus sajtóegyesület fővárosi 
Hölgybizottsága, 1917. 5. és 31–32. idézi: siPos Balázs: az (ellen)propaganda. rákosi jenő és  
a „keresztény kurzus”, 1919–1942. Múltunk, 2005/3. 3–37, 15.

24 bangha Béla: A kereszténység és a zsidók. Előadás. különlenyomat a krisztus és a modern társa-
dalom című hitvédelmi előadások ii. sorozatából. Budapest, 1912. 29. 
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alatt kellemetlen vetélytársainkkal: a zsidókkal szemben legegyszerűbben sora -
kozhatunk. keresztények vagyunk, de bennünket egyénileg csak hagyjon ám békén 
a kereszténység. ne kívánjon tőlünk magasbaszállást, megerőltetést, áldozatot.”25 

a teljes társadalmi felfordulás állapotában „határozott nemzetvédelemért” kiáltó 
Bangha 1918 januárjában létrehozta a központi sajtóvállalatot (ksV).26 a részvény-
társaság a lakossági jegyzéseknek is köszönhetően hamar jelentős tőkére tett szert,27 
gyors lapindítását azonban a háborús kormány a papírhiány okán elutasította. kez-
detben ezért a Bangha-birodalom már meglévő lapok felvásárlásához nyúlt, ám 
mivel a kommün ezeket mind betiltotta, csak 1919 őszétől lépett színre a teljes ksV-
portfólió.

e lapok közül legfontosabb a Túri Béla főszerkesztő, nemzetgyűlési képviselő 
irányította Nemzeti Újság volt, mely lényegében a keresztényszocialista politikai 
tábor hivatalos lapjának tekinthető. az Új Nemzedék, milotay istván lapja, radikáli-
sabb hangoknak is teret engedett: kádár lehel, lendvai istván, szabó Dezső, Tormay 
Cécile, zsilinszky endre szólaltak meg benne. milotay később azzal büszkélkedett, 
hogy szerkesztősége tagjai voltak, akik kialakították a kurzus ideológiáját és frazeo-
lógiáját.28 a Neue Post (Huber jános képviselő lapja) a németajkú katolikus olvasó-
közönséget szólította meg. szintén napilap volt a vidéki közönségnek szánt Új Lap .

a ksV hetilapjai közül a Burján károly, majd kemenes lajos irányította Gon 
dolat tartalmas politikai esszékkel operált. a Képes Krónika egyszerű nyelvezetű, 
olvasmányos heti magazin volt (ma már inkább vizuális forrásanyagként szóba jö -
hető óriási képanyaggal), a Magyar Jogi Szemle pedig a szűken vett jogásztársada-
lom szakmai irányú havilapja lett. (két utóbbi lapban a mostani témánkhoz nem 
találtam releváns anyagot.)

25 bangha Béla: a „kurzus” bajai. Magyar Kultúra, 1921/1. 14–24. az idézetek helye: 19. és 23. 
[kiemelések az eredetiben – o. l.]

26 KLestenitz Tibor: sajtó, felekezet, politika. a központi sajtóvállalat első évei (1919–1922). Múl-
tunk, 2009/3. 171–201.

27 a szervezet alakuló közgyűlésén arról számoltak be, hogy 1918 júniusáig 380 ezer részvényt 
jegyeztek 9 millió korona értékben. Budapest maga kétmilliós jegyzéssel büszkélkedhetett, de 
félmilliós értékben jegyzett eger és Pécs városa, és 100 ezer koronát meghaladó összegben nagy-
 várad, győr, szeged, Pozsony. a közgyűlés végén, zárszavában Bangha plasztikusan ábrázolta, 
hogy egy beteget csak akkor lehet meggyógyítani, ha maga is élni akar, s kimutatja az élet iránti 
szándékát. magyarország népe beteg ugyan, de élni akar. maga a sajtóvállalat a látványos jele 
ennek az életakarásnak. ezért „ez mindenekelőtt egy morális siker. Hiábavalónak bizonyult a dest-
ruktív sajtó uszító kampánya. Hiábavaló volt törekvése a keresztények közti egyenetlenségek 
elhintésére.” – Vö. Die gründungsversammlung des christlichen zentral-Presseunternehmens. 
Neue Post, 1918. június 14. 1.

28 MiLotay istván: az Új nemzedék az ellenforradalomban. Egyedül Vagyunk, 1940/4. 3.
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1919 őszén a megkapaszkodó ellenforradalmi kurzus (számos egyéb megoldásra 
váró probléma mellett) a tisztviselői réteg és a középosztálybeli nemzeti értelmi-
ség válságával is szembesült.29 „egész középosztályunk alatt recseg és inog a talaj”, 
és a fiatal intelligencia „mind bizonytalanabbul és aggódóan vizsgálja életpályájának 
alakulását és ígéreteit” – panaszolta az Új Nemzedék 1920 januárjában. ezért – úgy-
mond – a „legilletékesebb szakemberekhez” intézett körkérdést, akik (az orvosi, a böl-
 csész- és a jogi karok dékánjai, és az érintett szakmákat összefogó nemzeti szövet-
ségek vezetői)30 az értelmiségi túlképzés problémáira és a megszállt területekről 
átzúduló értelmiség felszívásából adódó elhelyezkedési nehézségekre hívták fel  
a figyelmet – ekkor még bármiféle felekezeti él nélkül, bár a női beözönlés korlá-
tozásának31 szükségességét azért hangsúlyozva. a lap már ekkor úgy értékelte: „[…] 
látható, hogy az intelligencia elosztódása terén súlyos megrázkódások és átcsopor-
tosítások várhatók […].”32 

a Nemzeti Újság szerint is „a nemzetfön[n]tartó réteg halódik itt most”, ezért 
(1919 decemberében) arra figyelmeztetett: „[…] kötelessége a kormánynak, hogy  
a jövőre [nézve] lehetetlenné tegye az ilyen állapotoknak kifejlődését. kötelessége 
intézményesen meggátolni a túlprodukciót az egyetemeken […].” a vezető keresz-
tényszocialista orgánum ugyanakkor az egészségtelen pályaorientáció megváltoz-

29 az értelmiségi munkanélküliség kapcsán ld. hajDu Tibor: a diplomások létszámnövekedésének 
szerepe az antiszemitizmus alakulásában. in: A holokauszt Magyarországon európai perspektívá
ban . Szerk . MoLnár judit. Budapest, Balassi, 2005. 54–66, továbbá Uő.: az értelmiség számszerű 
gyarapodásának következményei az első világháború előtt és után. Valóság, 1980/6. 20–34. – ld. 
még ungváry, 2016. 152–155.

30 a lap kérdéseire válaszolók közt találjuk kenyeres Balázst, az orvosi kar, angyal Dávidot, a böl-
csészeti kar és Doleschall alfrédot, a jogi kar dékánját, továbbá a „magyar orvosok nemzeti szö-
vetsége” elnökét, ritoók zsigmondot (aki szerint „numerus clausus nélkül a medikus fakultáson 
becsületes tanítást elérni nem lehet”), a „magyar Tanárok nemzeti szövetsége” képviseletében 
kisparti jános alelnököt és Pintér jenő főigazgatót, végül az ügyvédi kamara elnökét, Papp józse-
fet. Utóbbi szerint saját szakterülete egyetemi túltelítettsége olyan mértéket öltött, hogy „a szülők-
nek és fiuknak be kell látniok, hogy a jogi pálya manapság nem nyújt életlehetőséget, tehát át kell 
térniök más, produktívabb, ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági pályára. Ha ennek belátása nem 
hódít tért, és az ifjúság forszírozza a jogi pályákat, nem fog tudni boldogulni és elzüllik.” egyedül 
a tanári pályákat képviselő megszólalók vélték úgy, hogy a probléma megoldását rá lehetne hagyni 
a természetes kiválasztódásra. angyal Dávid „biztosra vette”, hogy a beiratkozások számában 
magától is „erős csökkenés fog mutatkozni”. Csak ő nyilatkozott úgy, hogy a numerus clausust 
„[…] nem tartom égető fontosnak annál is inkább, mert itt az a bizonyos, az utóbbi időben nagy 
szerepet játszó felekezeti (!) kérdés sem jöhet szóba.” [kiemelés az eredetiben – o. l.]

31 a jogkorlátozó felsőoktatási szabályozás széles spektrumában a női diszkrimináció szűkebb szeg-
mensének mindmáig legalaposabb feldolgozása n. szegvári katalin: Numerus clausus rendelke
zések az ellenforradalmi Magyarországon. A zsidó és nőhallgatók főiskolai felvételéről. Budapest, 
akadémiai, 1988.

32 mi lesz a fiatal magyar intelligenciával? Új Nemzedék, 1920. január 20. 9–10.
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tatását is szorgalmazta, vagyis hogy szükséges „megnyitni a praktikus gazdasági 
pályákat a keresztény magyar középosztálynak […]”, mert „nem szabad átengedni  
a produktív, gyakorlati pályákat egy közénk nem tartozó, velünk nem rokon és nem 
is együtt érző, idegen fajnak […].”33

a Nemzeti Újság már kevéssel korábban is a zsidókérdés kontextusában értel-
mezte a felsőoktatás átalakítását, amikor „a magyar intelligencia jövője” című ve -
zércikkében felidézte azt a „megrázóan leverő hatást”, amit kunfi zsigmond 1918. 
november 16-i kijelentése okozott: „»az intelligencia egy részének ebből az ország-
ból ki kell vándorolni, mert itt nem kaphat állást és kenyeret«”. a lap szerint hiába 
buktak meg az internacionalisták, e fenyegetés – a reménytelen jövő okán – „aktuális 
ma is”. különösen az egyetemi ifjúság áll a hazai nélkülözés és a jobb élettel ke -
csegtető nagyvilág válaszútján. ezeknek azonban azt üzenik: a magát büszkén 
magyarnak valló „[…] ne csomagoljon még, az várjon, tűrjön, nélkülözzön, szenved-
jen, küzdjön és reménykedjék egy kevés ideig.” kunfi gondolata ugyanis a visszájára 
is fordítható. „a művelt osztály egy részének ki kell innen vándorolni, ezt mondom 
én is. menjen az a rész, amelynek csak cégér a nemzeti zászló, de nem szent jelvény, 
amelynek csak geschäft [sic!] a magyar név, de nem nemzeti öntudat. […] a meg  ki-
sebbített magyarországon csak az jusson álláshoz, hivatalhoz, akinek magyar szíve, 
magyar elve, magyar érzése van; a többi mehet a szélrózsa minden irányában.”34 

az Új Nemzedék mindjárt nemzetközi kitekintésről is gondoskodott, amikor bécsi 
tudósításában a keresztényszocialista kunschak képviselő azon javaslatáról tájékoz-
tatott, mely szerint „a zsidóságot önálló nemzetiségnek ismerjék el és legyen külön 
zsidó kataszter. nem szabad a zsidókat a jogtól megfosztani, de ezeket a jogokat 
csak a számuknak megfelelő mértékben élvezhessék. a kormányzásban zsidónak ne 
legyen helye. a népiskolában zsidó tanítót ne alkalmazzanak, a felsőbbfokú iskolák-
ban pedig csak számarányuk mértéke szerint tanítsanak.” a keresztényszocialista 
munkásegyesület gyűlése továbbá „határozatilag kívánta az 1914. augusztus óta Bécs-
 ben tartózkodó zsidó menekültek kiutasítását vagy internálását és az 1914. augusztus 
óta zsidóknak adományozott állampolgárság megsemmisítését, valamint a zsidó ka -
taszter életbeléptetését.”35

33 a „fekete kabát” ínsége. Nemzeti Újság, 1919. december 20. 1–2.
34 a magyar intelligencia jövője. Nemzeti Újság, 1919. december 18. 1.
35 Bécsben zsidó katasztert követelnek. Új Nemzedék, 1919. október 12. 6.
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az oktatás területén végbemenő „elzsidósodás” toposzát36 a Bangha-birodalomba 
csak 1918 szeptemberében betagolódó,37 amúgy 1917 őszétől megjelenő, Neue Post 
már régóta napirenden tartotta. 1917 novemberében Budapest 32 középiskolájának 
egyesített adataiból mutatta ki, hogy (csupán fél százalékkal, de mégis) több zsidó 
diákjuk van, mint keresztény.38 1918 májusában a zsidók frontszolgálattól való szem-
beötlő távolmaradását39 magyarázta a lap azzal, hogy a határok helyett inkább a kul-
túrát védelmezik, s a keresztény fiatalok helyett ők özönlik el az egyetemeket.40 1918 
nyarán pedig az élelmiszerjegyek alapján azt is kimutatta a Neue Post, hogy a zsidó 
lakosság aránya Budapesten átlépte az 50%-ot.41 (a német nyelvű lap – társaihoz 

36 „az »elözönlés« és az »invázió« toposza” kapcsán ld. KaráDy Viktor: a magyar nemzetiségi 
statisztika a „zsidó térfoglalásig” és az „őrségváltásig”. socio.hu – Társadalomtudományi Szemle, 
2015/2. 6–16.

37 Die große christliche Pressebewegung und die „neue Post”. Neue Post, 1918. szeptember 14. 1.  
– a lap tájékoztat róla, hogy miután már kezdetektől tervben volt a ksV és a nP közötti „benső-
séges együttműködés”, hisz céljaik mindig is „hasonló természetűek” voltak, most végre „a ksV 
határozottan szárnyai alá veszi testvérét, a nP-ot”.

38 Wie es in den Budapester mittelschulen aussieht. Neue Post, 1917. november 11. 2. – a lap 
utánközli a Magyar Kurírban – hivatalos adatok alapján – megjelentetett statisztikát, mely szerint 
a főváros 17 főgimnáziumának 10 645 tanulója, 11 leánygimnáziumának 8963 növendéke, s végül 
5 főreáliskolájának 3777 diákja, vagyis összességében 18 385 középiskolai tanulója vallásilag 
42%-ban római katolikus és 42,44%-ban zsidó (6, illetve 8% evangélikus és református mellett).  
a Neue Post kiemeli, hogy több zsidó középiskolás van, mint katolikus, holott hivatalosan a kato-
likusok száma két és félszer nagyobb a zsidókénál. a javak azonban – figyelmeztet a lap – való-
jában a zsidók kezén vannak, ezért azok taníttatni tudják gyermekeiket. márpedig e szomorú 
statisztikának még szomorúbb következményei lesznek: az összes olyan pályát, amelyhez iskolá-
zottság kell, elözönlik a zsidók. a keresztényeknek majd két hivatás marad, gyári munkások le -
hetnek, vagy alacsonyabb hivatalokat tölthetnek be. „szép kis jövőkép Budapest népének!” – fúj 
végül riadót a lap.

39 Vö . bihari, 2008. 150–164
40 ein Weckruf des Bischofs Prohászka. Neue Post, 1918. május 28. 1. – a püspöknek a keresztény 

egyetemi ifjúság érdekeit védelmező – eredetileg az Alkotmányban közölt – írását citálja a lap. 
előjön az „egy ezredestől” származó információ, miszerint a munkácsi honvéd regimentben béke-
időben a zsidók aránya 30%, most viszont csupán 2%. ők, ha tehetik, inkább a hátországban 
maradnak, ha viszont kitekintünk a frontra, „minél közelebb jövünk a tűzhöz, annál nagyobb  
a keresztény férfiak száma, és minél hátrébb húzódunk, annál nagyobb a zsidók száma. amazok 
elpusztulnak, ezek mentik a bőrüket – természetesen a magyar kultúra jövője érdekében.” amíg 
főiskolásaink az ország védelmét látják el, s ez okból nem tudnak tanulni, a zsidók elözönlik  
a főiskolákat. a püspök a keresztény egyetemi ifjúság támogatására szólít fel, mondván, hiába 
véreztünk, ha időközben mások foglalják el a kultúra pozícióit. a lap szerint a nagyra becsült 
püspök cikke országos visszhangot váltott ki. 

41 Volkszählung in Budapest. Neue Post, 1918. június 6. 2. – egy meg nem nevezett fővárosi lapra 
hivatkozva közli, hogy a fővárosban a kenyérjegyek és egyéb élelmiszerutalványok összesítése 
alapján meglepő eredmény született: Budapest lakosságának több mint fele, 51,6%-a zsidó. a lap 
szerint mindebből néhány következtetés adódik: 1. a zsidóság számára a bankokban és kávé-
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képest is feltűnő – zsidóellenességét egyebek mellett az magyarázza, hogy a magyar 
állam és a magyar nemzet iránti lojalitást ugyan felvállaló, egyszersmind azonban 
önnön népi sajátosságait és identitását is védelmező németajkú lakosság érdekeit 
képviselve a szerkesztőség megütközve tapasztalta a szerveződő német nemzetiségi 
mozgalom vezető testületeibe történő beszivárgást és hangadó szerepre törekvést 
számos, önmagát németnek kiadó, nem keresztény politikus részéről.)42 

a Gondolat című hetilap Ballagi aladár rektorral való beszélgetését felkonferálva 
már egyértelműen a zsidóság rovására kívánta rendezni az értelmiségi túltermelést: 
„az ország válságos életének egyik oka, a nemzetietlen szellemű, erőszakkal előtörő 
embereknek az értelmiségi pályákra való tolongása. magyarország főiskoláinak 
hallgatói 76 százalékban a zsidó fajból kerülnek ki, akik a bolsevizmus előkészítésé-
ben és végrehajtásában jelentékeny részt vettek. ezzel szemben most érvényesül az 
ellenhatás: a zsidóknak az egyetemről való kizárása.” Ballagi a diszkrimináció kap-
csán persze óvatos volt, s mint a lap írta, „a zsidók kizárásáról a rektornak az a felfo-
gása, hogy egyedül a nemzetgyűlés van hivatva ezekben a sarkalatos kérdésekben 
határozni”. a keresztény prioritásokat azonban ő is fölvállalta: „Ballagi tanár úr 
azon álláspontját fejezte ki, hogy […] amint franciaország 1801-ben a katholicizmust 
elismerte a francia többség vallásának („la religion de la majorite des francais”), úgy 
most nálunk a keresztény jelző […] csak azt kívánja meg, hogy mindenki elismerje 
azt a tényt, amely a többségi elv révén a magyar államiság keresztény voltát prok-
lamálja.”43 

1920 márciusában a Gondolat, a kultúrpolitikáról szólva, megerősítette, hogy sza-
kítani kell a hazug „álliberalizmussal, amely válogatás nélkül mindenkit beeresztett 

házakban biztonságosabb és kellemesebb az élet, mint odakint a lövészárkokban. 2. gyors növe-
kedésüket nem a természetes szaporodás, hanem a galíciából való bevándorlás magyarázza.  
3. Budapesten több zsidó él, mint franciaországban, olaszországban, angliában és spanyolor-
szágban együttvéve. 4. összefüggés feltételezhető a hallatlan drágaság és a felszaporodó zsidóság, 
nevezetesen annak árfelhajtó és lánckereskedő tevékenysége között. zárásként a neue Post kérdé-
seket fogalmaz meg: sikerülni fog-e valaha az ország fővárosát a zsidóságtól visszahódítani? az 
1541 utáni török iga évei után meddig fog az új szolgaság tartani?

42 különösen hevesen támadták kalmár Henriket [kohn elkán], a Berinkey-kormány német nemze-
tiségi minisztere mellé rendelt államtitkárt (majd a kommün német népbiztosát), s egyébként is 
felháborodottan visszautasították a német mozgalomra való rátelepedés kísérletét. ld. Das Volk 
jászis ist unzufrieden! Neue Post, 1918. december 10. 2. – Christlich und deutsch! Neue Post, 1918. 
december 28. 1. – Deutsche autonomie – jüdischer staatssekretär. Neue Post, 1919. február 1. 1. 
– a Neue Post magyar állam iránti lojalitása kapcsán ld. orosz lászló: a hazai svábok és a magyar 
integritás viszonyának kérdéséhez. Bleyer jakab megnyilatkozásai a neue Post című napilapban 
az i. világháború idején. in: VERITAS Évkönyv 2015 . Szerk . ujváry gábor. Budapest, magyar 
napló–VeriTas Történetkutató intézet, 2016. 123–145.

43 mi lesz az egyetemen? Gondolat, 1919. október 16. 12–13.
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az egyetemre és amelynek eredménye lett a magyar közéletnek hallatlan elzsidó-
sodása és ezzel kapcsolatban a destruktív elemek felülkerekedése.”44 a zsidó elem 
visszaszorítása révén a polgári jogegyenlőséget érő „merénylet” kapcsán a lap leszö-
gezi, hogy a magyar kultúra érdekében a tehetség mellett az erkölcsi megbízható-
ságra is súlyt kell helyezni. „Tudjuk ugyan, hogy a zsidóság körében nagy a hajlan-
dóság arra a felfogásra, amely szerint tehetséges emberek csak közöttük vannak”, ám 
mindez összefüggésben áll a gyermekek taníttatásához szükséges anyagi lehető-
ségekkel. „ezzel szemben tehetséges magyar fiatalemberek ezrei kallódtak el, mert 
nem törődött velük senki, […] mert sohasem volt nálunk jól átgondolt és céltudatosan 
keresztülvitt magyar kultúrpolitika.” a tehetség felkarolása tehát szociálpolitikai 
irányváltást is jelent a magyarság érdekében, ami pedig az erkölcsi megbízhatóságot 
illeti, „arra elég tanulságos példát szolgáltatnak a társadalmi bomlasztás munkájá-
ban vezérszerepre vergődött radikális–szocialista–szabadkőműves banda túlnyomó-
 an zsidó tagjai.”45 a diszkriminációval kapcsolatos vádakat azzal hárította el: „nem 
a lusta és tökkelütött keresztény ifjakat akarjuk mi favorizálni a zsidók kiszorításá-
val, hanem a tehetséges és szorgalmas magyar ifjaknak akarunk módot adni az érvé-
nyesülésre.” a lap a kormányt és a nemzetgyűlést tervszerű és céltudatos, magyar 
prioritású kultúrpolitika megalkotására szólította fel, a szellemi és a gazdasági élet 
egész területére kiható változások beindításával.46

a felsőoktatás tervszerű átalakítását nehezményező dühödt ellenhangokra Haller 
istván szakminiszter a Nemzeti Újságban adott burkolatlanul őszinte választ. Nélkü
lük és ellenükre című írásában leszámolt a szabadelvű hagyományokkal: „elég volt” 
a liberalizmus szellemiségéből és az ezt számon kérőkből. „ne tessék úgy visel-
kedni, mintha csupa fényesre csiszolt politikai jellem követelné magának az igazolást 
és a feltámadást. […] sarokba kell állítani a régi vesszőparipákat, mert nem a régivel, 
hanem annak ellenére születik újra magyarország.” e liberalizmus volt „a magyar 
tragikum forrása” és „másképp végeztük volna, ha nem töri derékba a nemzet erköl-
csi erejét a destrukció kazárjárása”.47 

a nyár végén a Bangha-birodalom keresztény lapjai feszült figyelemmel várták  
a törvényjavaslat beterjesztését. a Gondolat a kontingentálásról cikkezett, bár alaposan 

44 B.j. [barKa józsef]: kultúrpolitika. gondolat, 1920. március 4. 3–5, 3. – a továbbiakban utalás 
történik a „galileista fenegyerekek” forradalmi szerepére, a minden magyar értéket tagadó zsidó 
intellektuellek romboló munkájára, a zsidó orvosok, mérnökök, jogászok országos számarányukat 
messze meghaladó mértékű társadalmi pozíciójára és befolyására. (Uo. 3.)

45 Uo. 4.
46 Uo. 5.
47 haLLer istván: nélkülük és ellenükre. Nemzeti Újság, 1920. január 11. 1. [kiemelés az eredetiben 

– o. l.]
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eltúlozta a zsidók számarányukhoz viszonyított jelenlétét az egyetemeken. „a kon-
tingentálásnak kell érvényesülnie az egész politikában. mihelyt a százalékolást vég-
rehajtjuk, megszűnik a zsidóság térfoglalása. kétszeresen fontos ez az elv az egye-
temi oktatásban, ahol a zsidóság százalékarányát húszszorosan meghaladó tömegben 
veszélyezteti a magyar intelligenciát. a demokráciák fejlődésével a nemesség elvesz-
tette szerepét, melyet a középosztálynak kell átvennie. ennek a középosztálynak 
magyarnak kell lennie, tehát a leghatározottabban követeljük az egyetem megvé-
dését. a numerus clausus olyan követelés, mely alól nem tanácsos kitérni egyetlen 
kormányzatnak sem.” a numerus claususon, mint írta, „nemzedékek sorsa dől el”, 
konklúziója pedig az volt, hogy „magyarországon a tudomány legyen a magyaroké, 
akik soha nem fogják a haza ellen fordítani fegyvereit.”48 

augusztus végén a Nemzeti Újság vette védelmébe a tervezetet a liberális sajtó 
hangulatkeltése ellenében, mely úgy tüntette fel, „[…] mintha Haller miniszter ja -
vaslata agresszív élű volna. ezzel ellentétben rá kell mutatnunk arra, hogy a javaslat 
[…] tendenciája egyáltalán nem támadó, sőt ellenkezőleg: defenzív.”49 Ugyanezen  
a na    pon s ugyanezzel érvelt az Új Nemzedék is: az értelmiségi rétegben felhalmo-
zódó felforgató elemek, vagyis az „elégületlen és forradalmi gyúanyag” okán „a ma -
gyar államnak […] nemcsak joga és érdeke, hanem életbevágó kötelessége is, hogy 
ezzel a veszedelemmel szemben elhárító vesztegzárt alkalmazzon.”50 a lap tehát 
helyeselte a törvényjavaslatot, inkább csak abban a tekintetben voltak kétségei, hogy 
vajon az egyetemi és főiskolai karok önkormányzatára bízott nemzeti szempontú 
kiválasztás51 némely, az elmúlt időszakban bizonyítottan eltévelyedett fakultás ese-
tében jó kezekben van-e.52

48 Új kormány, régi program. Gondolat, 1920. július 22. 3–5.
49 magyar intelligencia védelme. Nemzeti Újság, 1920. augusztus 26. 1. [kiemelés az eredetiben – o. l.] 
50 a numerus clausus. Új Nemzedék, 1920. augusztus 26. 1.
51 az egyetemi hatáskörbe utalt döntések, különösen a nemzethűség kérdésének elbírálása tekinteté-

ben érdekes esettanulmány hoLLósi gábor: „zárt szám” a mérnökképzésben. a numerus clausus 
műegyetemi bevezetése. in: VERITAS Évkönyv 2014 . Szerk . ujváry gábor. Budapest, magyar 
napló–VeriTas Történetkutató intézet, 2015. 147–194.

52 az utalás hátterében álló kifogásolt magatartás a lap egyik korábbi cikke segítségével követhető 
nyomon. Vö. egyetemünk a bolsevizmus szolgálatában. Új Nemzedék, 1919. október 25. 4. eszerint 
az egyetem légkörét már régebb óta mérgezték a destruktív erők szolgálatába állt tanárok, „az ale-
xanderek, a révészek, a Beke manók, a Piklerek”. az ő „idejük” a forradalmi eseményekkel jött el. 
„a jogi karon jászi oszkár, somló Bódog, Vámbéry rusztem, farkas géza, rónai zoltán lett […] 
nyilvános rendes tanár.” a bölcsészkaron csak néhány tanárt és a dékánt cserélték le. ám akkor jött 
a proletárdiktatúra és „mindent a fejetetejére állított”. „a kommunisták azzal a jelszóval, hogy 
nincs szükség többé jogászra, egyszerűen megszüntették a jogi fakultást, miután a szabadkőműves 
és szocialista tanerőket népbiztosokká nevezték ki. a bölcsészeti karon huszonöt tanárt kergettek 
el, köztük Ballagi aladárt, Bleyer jakabot, szinnyei józsefet, Hekler antalt, Czirbusz gézát, 
négyessy lászlót és mágocsi-Dietz sándort. itt alexander Bernát és klikkje volt az újítások lelke. 
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a törvényjavaslat kora őszi tárgyalását53 részletes híradásokkal és vélemény-
cikkekkel követték a Bangha-lapok.54 elsősorban arra koncentráltak, hogy a túl-
nyomó többségű „zsidó sajtó” hangos ellenkampányát leszereljék. a Nemzeti Újság 
szeptember legelején a Magyar iskolapolitika kapcsán leszögezte: „soha ország 
türelmesebb és öngyilkosabb közoktatásügyi politikát nem folytatott, mint ma -
gyarország a kiegyezés óta.” ám most az önvédelem a hagyományokkal való szakí-
tásra kényszerít: „[…] szakítunk a szabadelvűséggel is, amely eötvösék korában 
százötvenezer és nem másfélmillió zsidóra volt szabva. Tessék tudomásul venni, 
hogy faji harcról van szó, amelyet meg kell vívnunk életre-halálra, […] amelyben ha 
alulmaradunk, akkor bátran rázárhatjuk a kripta-ajtót a Csonka-magyarországra. 
ebbe a látókörbe méltóztassék a fölvételi és a numerus clausus kérdését állítani.”55  

Ugyanekkor pedig új »egyetemi tanár« lett munkácsy Bernát, laczkó géza, laczkó Hugó, Honti 
rezső, fülep lajos, roheim géza, szirtes zsigmond, Vadász móricz elemér, egytől egyig hétpró-
bás csatlósai a kunék és szamuelyék diktatúrájának.” nem bántották viszont az orvosi kar auto-
nómiáját. „az ok érthető: csak a tanárok geneológiáját kell végigtekinteni.” Tisztogatások persze 
voltak, ám „[…] itt a proletárok mindössze Bókay árpádot és nékám lajost függesztették fel  
s helyükbe hozták Vámossy zoltánt, Török lajost és Pólya Tibort. itt Péterfi Tibor volt a kommu-
nizmus világítócsillaga, ez a konjunktúra-anatómus-dilettáns, ki a galilei-körből röppent ki s pályá-
ját a Huszadik századon át a kommunista tanácsokban végezte […]. De a legerősebb teherpróba 
talán akkor következett el, mikor a galileisták kívánságára ferenczi sándor részére felállították 
Psyc[h]oanalitikai intézetet s ezáltal megértük, hogy magyarország szankcionálta elsőnek a freu-
dizmusnak nevezett perverzitást.” a kar különböző intézeteinek megbízhatóságát a cikk (noha az 
ekkor még működő román cenzúra a kolumna néhány sorát épp itt fehéren hagyatta) azzal illuszt-
rálja, hogy „az élettani intézetben például egyetlen keresztény tanár és asszisztens sincsen”. 

53 a parlamenti vitát vizsgálja gyurgyáK jános: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetör
ténet. Budapest, osiris, 2001. 117–123.

54 a fontosabb katolikus lapoknak (ezek közül sajnálatosan kimaradt a német nyelvű Neue Post)  
a szabályzással kapcsolatos álláspontját tekinti át – igen informatív, de láthatóan a bevett historio-
gráfiai kánonhoz alkalmazkodó – tanulmányában Monori áron: a numerus clausus és a magyar 
katolikus sajtó 1919–1920. Médiakutató, 2003/2. 41–56. – a szerző olykor egyoldalú és sommás 
kategorizálással stigmatizál (nyilvánít „szélsőséges antiszemitává”) némely, a keresztény szelle-
miség számára ma is tiszteletre méltó intézményeket és alapműveket, ugyanakkor azonban szak-
mailag is támadható érvekkel operál, amikor például a numerus clausus törvényjavaslat faji jelle-
gét a beterjesztő Haller istván egyik évekkel későbbi (1926-os) megnyilatkozása alapján igyekszik 
bizonyítani. abban ugyanis – monori szavaival – „Haller istván szintén [kiemelés tőlem – o. l.] 
faji alapon határozta meg a zsidóságot”, mondván, őket „antropológiailag azonos embercsoportok 
megjelölésére alkalmasabb szó hijján, fajnak és pedig zsidó fajnak kell nevezni.” mindez azonban 
csupán visszavetítés 1920-ba, alátámasztani kívánván a Haller által beterjesztett javaslat faji jelle-
gét, hogy aztán a szerző levonhassa a következtetést: „a törvény tehát kétséget kizáróan faji ala-
pon született”. ezt az érvelést aligha oszthatjuk, annak bírálatához azonban, hogy a felsőoktatás 
szóban forgó szabályozásával „a diszkriminatív törvénykezés széles körben vált erkölcsileg elfo-
gadhatóvá” a kor magyarországán, e sorok írója is csatlakozik. 

55 magyar iskolapolitika. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 2. 1. – a cikkben említett „fölvételi” 
kifejezés annyiban magyarázatra szorul, hogy az nem csupán a felsőoktatásba, hanem a középfokú 



172

a „szakítás” szót állította középpontba az Új Nemzedék is: „a javaslat bátran és 
gyökeresen szakít a tanszabadságnak európa-szerte elismert és elfogadott elvével 
azért, hogy az állam irányító hatását biztosítsa a magyar társadalom intellektuális 
erőinek kiválasztásában.” a korábbi szabályzás végzetes könnyelműségét, továbbá  
a rossz tapasztalatokat kell most korrigálni. mindezt „vitathatatlan közérdeknek” 
nevezte a lap.56 

Prohászka szeptember közepi – grandiózusnak értékelt – nemzetgyűlési beszédét 
a lapcsalád minden tagja részletesen elemezte,57 a tanulságokat pedig a Nemzeti 
Újság így vonta le: a magyar nemzeti eszmét tiszteletben tartva a zsidóságnak is be 
kellene látnia, „[…] hogy bizonyos asszimilálódni képes szám elég egy nemzeti tár-
sadalomban. De ők ahelyett, hogy e magasabb nemzeti álláspontra helyezkedné-
nek, megmaradnak a maguk külön érdekének, öntudatának és fajvédelmének színtá-
ján.” ez bizonyítja, hogy magyar faji önvédelemre is szükség van. „ez a harc komoly. 
és mindig komolyabb lesz, ha a zsidóság mereven szembehelyezkedik a mindenek 
felett álló nemzeti gondolattal, a magyar fajmegerősítésnek politikájával és minden 
kérdést a zsidóság érdekének szempontjából ítél meg.”58 Pár nappal később pedig így 
fogalmazott a lap: „[…] a numerus clausus-sal s általában azzal a törekvésünkkel, 

tanintézetekbe való bejutás szabályozására is vonatkozik, ily módon az oktatás kérdéskörének 
komplex végiggondolását bizonyítja. – e tekintetben az Új Nemzedék nyújt alaposabb eligazítást. 
Vö. a fölvételi. Új Nemzedék, 1920. szeptember 1. 1. a vezércikk szerint a tervezett új oktatáspo-
litika irányát jelzi a felsőbb iskolákban „a hallgatók számának korlátozása és a jelentkezőknek 
nemzeti szempontból megvizsgált kiválasztása, a középiskolákban pedig a felvételi vizsgálat 
bevezetése […].” nem kétséges ugyanis, hogy az egyetemekre való bejutás mégoly szigorú rendel-
kezései is „csupán félrendszabályt és félmunkát érnek, ha szerves kapcsolatba nem jutnak a közép-
iskolai tanulók számának korlátozásával […].” a lap szerint „[…] nagy kérdés azonban, vajjon  
a felvételi vizsgálat megfelel-e annak a célnak, amelyet a közoktatásügyi miniszter rendeleté-
vel elérni akar?” egy „vezető pedagógus” ugyanis nemrégiben arról számolt be a lapban, hogy 
„[…] a felvételi vizsgák éppenséggel nem felelnek meg a hozzájuk fűzött kultuszminiszteri vára-
kozásoknak. nem, mert az idén beiratkozott, a felvételi akadályversenyt sikerrel megfutott tanu-
lók közt a zsidóság percentje a tavalyihoz képest hét százalékkal növekedett, tehát a kurzus köz-
oktatásügyi politikája az első gyakorlati eredmény tanúsága szerint kiábrándító kudarcot vallott.” 
nyilván a zsidó gyermekek jobb induló helyzete miatt. „a fölvételi tehát alapos korrektúrát köve-
tel, ha nem akarjuk, hogy a zsidóság ellen fordított puska golyója a keresztény osztályokat találja 
szíven.” Vigyázni kell, hogy „ne tegyék intézményessé a zsidóságnak amúgy is aránytalan elő-
nyeit s aztán sopánkodjanak, hogy a kereszténység újabb vereséget szenvedett s újabb pozíciókat 
adott fel a zsidóság javára”.

56 a numerus clausus. Új Nemzedék, 1920. augusztus 26. 1. 
57 Vö. Prohászka ottokár a numerus claususról. Új Nemzedék, 1920. szeptember 17. 2. – Tehetség és 

fürgeség. Új Nemzedék, 1920. szeptember 18. 1. – állunk elébe. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 
17. 1. – Prohászka ottokár nagy beszéde a magyarság védelméről. Nemzeti Újság, 1920. szeptem-
ber 17. 1–3. – Bischof Prohászka. Neue Post, 1920. szeptember 18. 1.

58 túri Béla: a harc komoly. Nemzeti Újság. 1920. szeptember 18. 1.
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hogy a magyar nemzet életének minden megnyilvánulásában a zsidóságot a maga 
százalékszámának megfelelő korlátok közé szorítsuk, a keresztény magyarság csak 
egy kisebbséget meg nem illető, jogtalan állapottal szemben védekezik. a magyar faj 
az őt megillető szerephez akar jutni […]. saját hazájában e hódoltsági állapotból akar 
szabadulni.” a kialakítani tervezett szabályozás ellenében folyó kiabálás pedig nem 
más, mint „[…] a zsidóság magyarországon való elhatalmasodásának meztelen 
védelme. a túlsúlyáért, az elfoglalt pozíciójáért való makacs küzdelem.”59

az immár elfogadott törvényt60 – a teljes lapcsalád álláspontját híven tükrözve –  
a Nemzeti Újság szeptember legvégén lelkesen üdvözölte, s azt csupán az úton meg-
tett első lépésnek tekintette: „az elfogadott törvényjavaslat, a nagy programnak egy 
megvalósított része, az első bátor lépés a keresztény kurzus céljának elérésére”. a lap 
idézte továbbá Haller szakminiszter nemzetgyűlési záróbeszédét, melyben „[…] le -
számolt az ellenvetésekkel, […] és nyíltan kimondta: semmiféle liberalizmus, sem-
miféle teóriája a világnak nem kényszeríthet bennünket arra, hogy öngyilkosságot 
kövessünk el.” a miniszter úgy értékelte, hogy az élethalál-harcra kényszerített 
keresztény magyarság a világháború, a forradalom és a bolsevizmus után „[…] ke -
serű tapasztalataiból – okulni tudott!”61 a Neue Post a német olvasóknak október 
elején tételesen föl is sorolta a szakminiszter rendelkezése nyomán kialakult egye-
temi keretszámokat intézményenként, s azokon belül képzési területenként. a zsidó 
vallásúak összességében 6%-át teszik ki az összesen 3700 elsőévesnek, ami 195 első-
éves zsidó hallgatót jelent, mégpedig 16 orvostanhallgatót, 86 jogászt, 20 bölcsészt, 
63 mérnököt, 6 gyógyszerészt. a lap jelezte azt is, hogy a numerus clausus következ-
tében több mint kétezer hallgató lesz, akit nem vesznek fel, ezek többsége természe-
tesen zsidó.62

Végezetül arról is szót kell ejtenünk, hogy az 1920. évi XXV. tc. (a numerus clau-
sus) ellenében kifejtett „aknamunka” belföldi elhárításán túl63 e lapok a külföldön 

59 a numerus clausus és a trianoni béke. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 21. 1.
60 az 1920-as szabályozást, illetve annak széleskörű társadalmi kontextusát két teljességgel külön-

böző látásmód és háttér-motiváció birtokában vizsgálja haLLer istván: Harc a Numerus Clausus 
körül. Budapest, a szerző magánkiadása, 1926; illetve Kovács m. mária: Törvénytől sújtva.  
A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945. Budapest, napvilág, 2012.

61 az első lépés. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 22. 1.
62 numerus clausus in der Praxis. Neue Post, 1920. október 3. 1.
63 a liberális sajtóból érkező támadások alapvetően a határon túlra került magyarokat érő atrocitások-

kal szembeni magyar tiltakozások hiteltelenné nyilvánításával, a békeszerződésben támasztott 
követelmények számonkérésével, továbbá a külföld előtti „denunciálással” operáltak. Vö. Új or -
szág, új értelmiség. Új Nemzedék, 1920. szeptember 4. 1. – a nagy csalatás. Új Nemzedék, 1920. 
szeptember 22. 1. – a „Pester lloyd”. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 3. 4. – magyar kultur prog-
ramm. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 5. 1. – Prohászka beszéde és a „magyar” sajtó. Nemzeti 
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folyó ellenséges propagandát is figyelemmel követték. az Új Nemzedék hosszan 
tárgyalta sándor Pálnak a Neue Freie Presse című (ekkor közel százezres példány-
számú) bécsi lapban közölt cikkét, melyben az izraelita vallású nemzetgyűlési kép-
viselő – túl azon, hogy visszautasította a hazai zsidó közösség démonizálását és az 
elszenvedett történelmi traumában való felelőssé tételét – nyíltan megüzente, hogy 
„[…] a numerus clausus segítségével nem fogják elérni azt, amit akarnak, hogy tud-
niillik a zsidó ifjúság ne kerüljön az egyetemre. a zsidók ki fognak menni kül-
földre, ott folytatják tanulmányaikat és ha visszatérnek, még sokkal erősebb konku-
rens lesznek, mint eddig.”64 a harc tehát, ez mindkét fél számára világos volt, aligha 
zárult még le… 

Újság, 1920. szeptember 18. 2. – a numerus clausus és a trianoni béke. Nemzeti Újság, 1920. szept-
ember 21. 1. – sándor Pál megint támad. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 21. 1–2.

64 sándor Pál a numerus clausus miatt kesereg. Új Nemzedék, 1920. október 14. 2.
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haraszti györgy

kényszer-PeregrináCiÓ  
az első VilágHáBorÚ UTán

In memoriam F. H. Zs.

a magyar egyetemeken és jogakadémiákon az 1920/21-es őszi tanév kezdetén élet-
belépő, a zsidók1 (és más csoportok, nem utolsósorban a nők) felsőfokú továbbtanu-
lását jelentősen korlátozó,2 kontraszelektív numerus clausus törvény (1920: XXV. 
tc.)3 egyik következménye – a gyakorlatban kevésbé szigorú feltételeket támasztó, 
frissen létrehozott vidéki (szeged, Pécs) egyetemek hallgatói létszámának megnöve-
kedése mellett – a „tehetségexport”, a külföldön tanuló hallgatók számának erőteljes 
növekedése volt.4 a törvény szövegével ellentétben praktikusan a kikeresztelkedett 

1 közülük is elsődlegesen a szegényebb rétegek továbbtanulni vágyó fiatal tagjai kerültek hátrányos 
helyzetbe, már csak azért is, mert a világháború előtt csupán a sikeres érettségi volt a korlátlan 
hazai egyetemi és főiskolai beiratkozás előfeltétele.

2 a zsidónak minősülő diákok száma azokon az egyetemeken és jogakadémiákon, amelyek a nume-
rus clausus törvény hatálya alá estek, az 1917/18-as tanévi 6027 főről 1920/21-re 1712-re csökkent. 
az óriási különbség (4315 fő) abból következett, hogy a törvény rendelkezéseivel ellentétben, az 
egyetemi felvételi bizottságok a zsidókat a felsőbb évfolyamokra sem engedték beiratkozni.  
a zsidó hallgatók száma legjobban a budapesti egyetemen csökkent, 3880 fővel. (közülük 1599 fő 
a ii–V. évfolyamokról kiszorult orvostanhallgató volt, akiknek csak kisebb része tudott a pécsi és 
szegedi egyetemekre átiratkozni.) – Vö. haLLer istván: Harc a Numerus Clausus körül. Budapest, 
a szerző kiadása, 1926. (a továbbiakban: haLLer, 1926.) 130–133. 

3 a „numerus clausus” törvényről és utóéletéről ld. szegvári katalin: Numerus Clausus rendelkezések 
az ellenforradalmi Magyarországon. Budapest, akadémiai, 1988. –Számokba zárt sorsok . Szerk . 
MoLnár judit (hajDu Tibor, KerePeszKi róbert és Kovács m. mária tanulmányaival). Bu  dapest, 
Holokauszt emlékközpont, 2011. – Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról . Szerk . 
MoLnár judit. Budapest, nonprofit Társadalomkutató egyesület, 2011. (a továbbiakban: MoLnár, 
2011.) – legújabban (bőséges irodalommal): Kovács m. mária: Törvénytől sújtva. A numerus clau
sus Magyarországon 1920–1945. Budapest, napvilág, 2012. (a továbbiakban: Kovács m., 2012.)

4 a jelenség nem volt magyar specialitás, de – tömeges méreteit tekintve – ebben a korban még 
inkább kivételnek számított. miután 1887 júliusától az orosz Birodalomban korlátozták a közép-
iskolába és az egyetemekre felvehető zsidó diákok arányszámát („a letelepülési övezet” városaiban 
10%-ban, egyéb városokban 5%-ban, moszkvában és szentpéterváron pedig egyenesen 3%-ban) 
a tanulási lehetőségeikben korlátozott oroszországi zsidók… „[…] nyugatra áramlottak: a század-
fordulón már mintegy négyezer oroszországi zsidó fiatal tanult németország, ausztria és svájc 
egyetemein, főként az orvosi karokon. németországban a századforduló körül kétezernél több 
orosz diák tanult. az orosz zsidók beáramlására a német egyetemek is egyfajta létszámkorlátozás-
sal reagáltak, ez azonban az orosz numerus claususszal ellentétben nyílt formában nem tartalma-
zott zsidóellenes intézkedéseket. Csupán azt rendelte el, hogy a németországi egyetemek hallgatói 
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zsidókra és a már korábban beiratkozott zsidó hallgatókra is kiterjesztett korlátozá-
sokra5 a történeti magyar állam felbomlásáért s az azt követő forradalmakért bűn-
baknak kikiáltott és a gazdasági-társadalmi „őrségváltás”-sal6 fenyegetett zsidóság-
nak – amely több évezredes történetéből ismeretes módon az országon belül mindig 
engedelmesen követte a hatóságok utasításait (Diná de-málhutá – diná: „az állam/
királyság törvénye az [érvényes] törvény”)7 – egy töredéke migrációval válaszolt.  
a kiváló középiskolákban végzett, idegen nyelveket (elsősorban és legfőképpen a né -
metet8 szinte anyanyelvi szinten) ismerő, vállalkozó szellemű, jó képességű fiatalok 
– szinte kizárólag férfiak – megindultak a színvonalas oktatást ígérő külföldi fel -
sőfokú tanintézetek és netán perspektivikusan állást is kínáló kutatóhelyek felé.

közülük sokan a megcsonkult magyarországon nem végezhettek volna felsőfokú 
tanulmányokat, vagy a háborút követő nehéz gazdasági-társadalmi körülmények 
között diplomásként – állás hiányában – nem bontakoztathatták volna ki képességei-
 ket. ezen újkori tömeges értelmiségi „népvándorlás” első célpontjai a szomszédos 
országok egyetemei és főiskolái voltak. külföldön az egyetemek elvileg nem vizsgál-
ták a hallgatók származását, és a magyarországról – ahol érdemben külföldre utazási 
korlátozás nem létezett – érkező zsidó fiatalok a továbbra is liberális osztrák vagy  
a frissen létrejött demokratikus csehszlovák felsőoktatási rendszerben, így a német 

között 1913-tól kezdve a ’külföldi’ diákok száma nem haladhatja meg a kilencszázat, s ezzel mint-
egy harmadára csökkentette azon helyek számát, amelyekre orosz zsidó fiatalokat lehetett fel-
venni. (1911/12-ben kb. 2000 orosz diák tanult németországban, ezeknek mintegy a fele orvostan-
hallgató volt. 1914-ben a német egyetemeken tanuló külföldi diákoknak a fele még mindig orosz 
volt.)” Kovács m., 2012… 69. – a zsidó hallgatók kirekesztése – ha nem is állami szinten – más 
országokban se volt ismeretlen. köztudott, hogy a második világháború előtt az egyesült államok 
több (elit) egyetemén, így a Harvardon vagy Princetonban sem kedvelték a zsidók jelenlétét, sem 
a diákok, sem a tanárok között. itt hiányolható annak beismerése, hogy itt is numerus clausus volt! 

5 a 91.487/1921 sz. bizalmas Vallás- és közoktatásügyi minisztériumi (Vkm) rendelet a numerus 
clausus törvény rendelkezéseit azokra is kiterjesztette, akik a külföldi egyetemi stúdiumok után 
magyarországon kívánták folytatni tanulmányaikat. külön tanulmány tárgya lehetne a külföldön 
szerzett diplomák nosztrifikációja, amelyre többnyire a budapesti és debreceni egyetemeknél libe-
rálisabb pécsi és szegedi tanintézetekben került sor.  

6 ennek volt kisebb mérvű hazai változata is. a munkaszolgálatban meghalt, nagy tehetségnek 
számító lázár Dezső (1913–1943) matematikus például tanulmányait Budapesten kezdte, majd  
a numerus clausus miatt szegeden fejezte be. Vö. hargittai istván: „Terebélyes fehér folt  
a magyar tudományosság történetében”. Múlt és Jövő, 2017/3. 116–117. (a továbbiakban: Har -
gittai, 2017.)

7 Babilóniai Talmud: Nedárím 28a. – Gittin. 10b. – Bává Kámmá 113a. – Bává Bátrá 54b, 55a.
8 „az osztrák–magyar monarchia magyarországi közép- és felsőosztályainak tagjai, zsidók és nem 

zsidók egyaránt, jól beszéltek németül. otthonról hozták magukkal, az iskolában tanulták, alkal-
manként használták a hadseregben vagy ausztriai nyaralások során, és ez lett most a belépőjük 
európa legjobb egyetemeire.” franK Tibor: Kettős kivándorlás Budapest – Berlin – New York 
1919–1945. Budapest, gondolat, 2012. 82. (a továbbiakban: franK, 2012.)
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nyelvű prágai és brünni [Brno] tudomány- és műegyetemeken (Technische Hoch-
schule) vagy Pozsonyban szinte akadálytalanul beiratkozhattak, és folytathatták 
jogi, orvosi és műszaki tanulmányaikat. a szomszédos országok mellett elsősorban 
németország és svájc számított kívánatosnak, ahol a feltörekvő jómódú magyaror-
szági családokból származó fiatalok már a háború előtt is szívesen töltötték akadé-
miai vándoréveiket.9 (elegendő talán csak a filozófus szegedi lukács györgy [1885–
1971], a fizikus szőllőskislaki10 kármán Tódor [Theodore von kármán, 1881–1963],  
a matematikus Pólya györgy [1887–1985] vagy a ma már kevésbé ismertek közül  
a Chinoin társalapító Wolf emil [1886–1947], netán a cukorkémikus-akadémikus 
mauthner nándor [1879–1944] életútjára utalni.) 

az 1920 után külföldre kényszerültek, „a numerus clausus száműzöttjei” közül  
– mint michael l. miller kutatásaiból11 ismert – sokan Berlin, frankfurt, karlsruhe, 
Drezda, lipcse és más német városok egyetemén szereztek orvosi vagy mérnöki 
oklevelet. mások célállomás svájc (zürich /eidgenössische Technische Hochschule, 
eTH/, Bern), olasz- vagy franciaország volt, néhány esetben pedig a szerb–Horvát–
szlovén királyság (zágráb, Belgrád), netán a román uralom alatt álló erdély (kolozs-
vár). a hagyományos német nyelvterület mellett olaszország (róma, Padova, Bolo-
gna) is nagy népszerűségnek örvendett, különösen hogy az olaszok, mint önminősített 
(egyetemi) nagyhatalom – a külföldi diákok, köztük a zsidók, odacsábítása érdeké-
ben is – 1923-tól eltörölték a tan- és vizsgadíjat az egyre színvonalasabb képzést 
nyújtó állami főiskolákon és egyetemeken. az olasz fasiszta állam – ellentétben  
a kontinens középső zónájával, franciaországtól Ukrajnáig – nemhogy antiszemitá-
nak, de kifejezetten zsidóbarátnak számított, ami nyilván vonzotta a zsidó diákokat. 
az olasz zsidók túlnyomó többségükben lelkesen támogatták az új rendszert, amely, 
mint a költő Vas istván (1910–1991) – aki 1928-ban maga is beiratkozott a bécsi 
kereskedelmi intézetbe – életrajzi regényeiben12 olvasható, a pesti zsidó (kis)polgári 

9 Csak ezeknek a soroknak az írása közben tudatosult bennem, hogy a polgári értékek mellett ma -
kacsul kitartó családunk férfi (és utóbb női) tagjai iskolázásának immár négy generáció óta szer-
ves része – önként vagy kényszerből – a hosszabb, leginkább többéves, külföldi (Halle, Bécs, 
münchen, manchester) tanulmányút.  

10 részletesen ld.: hargittai, 2017. 102–124.
11 MiLLer, michael l.: „a numerus clausus száműzöttjei” a berlini felsőoktatási intézetekben 1920 

és 1933 között. Múlt és Jövő, 2006/4. 84–91. Bővebb angol változatát ld. MiLLer, michael l.: 
numerus clausus exiles: Hunarian jewish students in inter-war Berlin. in: KaraDy, Victor–nagy, 
Peter Tibor (ed.): The numerus clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and 
Academic Antisemitism in Modern Central Europe. Budapest, Centre for Historical research of 
the Central european University, 2012. 206–218. (a továbbiakban: MiLLer, 2012.)

12 vas istván: Nehéz szerelem, A félbeszakadt nyomozás, Mért vijjog a saskeselyű? Budapest, szép-
irodalmi, 1964, 1967, 1981. 
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körökben is nagy népszerűségnek örvendett. különösen 1933 után, amikor egyre 
nehezebb volt – még Csehszlovákiában (az 1920-as évek végi nacionalista- anti-
szemita egyetemi pogromhangulat13 nyomán) vagy franciaországban is (az 1935-ös 
armbruster-féle törvényt követően) – nyugodt egyetemi befogadásra számítani. 
mindez persze csak 1938-ig igaz, amikor is mussolini feláldozta korábbi filoszemita 
álláspontját, a Harmadik Birodalommal kötött szövetség oltárán.14  

mint karády Viktornak e téren is kezdeményező, a numerus clausus törvény 
következményeit vizsgáló történelem-szociológiai tanulmányaiból15 ismeretes, Bécs 
a kárpát-medencéből származó hallgatók életében már a 19. század második harma-
dától kiemelt szerepet játszott. a 20. század elején valamennyi ottani felsőoktatási 
intézményben a magyarországról származó diákok között a zsidók arányszáma átla-
gosan 23% körül mozgott,16 ami nagyjából megfelelt a korbeli magyarországi egye-
temi viszonyszámoknak. 1910-ben például a Bécsi egyetem orvoskarán tanuló 
magyar diákok között a zsidók aránya mintegy 48% volt, a jogi fakultáson 23%-ra,  
a bölcsész és a természettudományi karokon pedig 14%-ra rúgott.17 (az 1919 előtti 
külföldi stúdiumokat elősegítette az intelligencia körében uralkodó kétnyelvűség  
és az a praktikus tény, hogy felsőbb tanulmányok mind ausztriában, mind német -
országban – a külföldieket sújtó esetlegesen magasabb tandíjak ellenére – csak mér-
sékelt járulékos anyagi megterheléssel jártak. a közös közép-európai városi kultúra 

13 Brünn: 1927, Prága: 1929. egyre erősödött a zsidóellenes érzület a végső hónapjait élő Weimari 
köztársaságban is. 1929 és 1933 között a nemzetiszocialista érzelmű diákok szinte minden évben 
tüntettek a Berlini egyetemen a zsidó hallgatók ellen, és rutinszerűen bojkottálták a zsidó és zsidó 
származású professzorok előadásait.  

14 Vö . MichaeLis, meir: Mussolini and the Jews: German-Italian Relations and the Jewish Question 
in Italy 1922-1945 . oxford, Caldern, 1978.

15 KaráDy Viktor: egyetemi antiszemitizmus és érvényesülési kényszerpályák: magyar-zsidó diák-
ság a nyugat-európai főiskolákon a numerus clausus alatt. Levéltári Szemle, 1992/3. 21–40. – Uő.: 
a l’ombre du ‚numerus clausus’.la restratification du système universitaire hongrois dans l’entre-
deux-guerres. in : charLe, C.–Keiner, e.–schriewer, j. (ed.) : A la recherche de l’espace univer
sitaire européen. Paris–francfort, Peter lang, 1993. 345–372. – Uő.: a numerus clausus és a zsidó 
értelmiség. in: Vázsonyi Vilmos Emlékezete. konferencia Vázsonyi Vilmos életművéről 1994 már-
cius 25-én (Budapest, aB Beszélő, 1995. 79–98. – Uő.: a numerus clausus és az egyetemi piac. 
Társadalomtörténeti esszé. in: MoLnár, 2011. 181–195. – Uő.: The restructuring of the academic 
market place in Hungary. in: KaraDy, Victor–nagy, Peter Tibor (ed.): The numerus clausus in 
Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Antisemitism in Modern Central 
Europe. Budapest, Centre for Historical research of the Central european University, 2012. 112–135.

16 Patyi gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon, 1890–1918. Budapest, 
eötvös loránd Tudományegyetem levéltára, 2004. 34. 

17 KaraDy, Victor: funktionswandel der österreichischen Hochschulen in der ausbildung der 
ungarischen fachintelligenz vor und nach dem ersten Weltkrieg. in: KaraDy, Victor–Mitter, 
Wolfgang (ed.): Education and Social Structure in Central Europe in the 19th and 21th century . 
köln–Wien, Böhlau, 1990. 177–207, különösen 188. 
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és a magyarországon is honos porosz oktatási modell összekötő kapocsként szol-
gált. ez utóbbi nagyon fontos volt az egyetemek közötti átjárhatóság – akár szemesz-
terről szemeszterre – a magyarországi végbizonyítvány, valamint a diplomák noszt-
rifikációja szempontjából.) 

Bécs jelentősége a háború után fokozatosan csökkent, nem utolsósorban a biro-
dalmi szerepét vesztett város egyre jobban észlelhető hanyatlásából adódó provin-
cializmusa és az emelkedő megélhetési költségek miatt. mindehhez hozzájárult  
a növekvő egyetemi antiszemitizmus is, amelyről a fehérterror elől családjával a volt 
császárvárosba költöző koestler arthur (1905–1983), későbbi híres író, társadalom-
filozófus, polihisztor – 1922-től maga is a bécsi Technische Hochschule mérnök hall-
gatója – önéletrajza első kötetében fest plasztikus képet.18 (a Technische Hochschule 
1923-ban 10%-os zsidó kvótát fogadott el és a klasszikus Bécsi Egyetemen is vol-
tak zsidóellenes korlátozások,19 zavargások /1927, 1931/). Csehszlovákiában többen  
a prágai német nyelvű károly egyetemen (az 1920-as évek végén ott eluralkodó pog-
romhangulat ellenére)20 szerezték diplomájukat, de az „első köztársaságból” isme-
rünk más célállomásokat is. radnóti miklós (1909–1944) például az őt a textilszak-
mára szánó anyai nagybátyja kívánságára egy tanévet az észak-csehországi liberec 
(reichenberg) Textilipari főiskoláján végzett (1927/28). akarata ellenére, gyámja 
kívánságára ment oda tanulni. 

a peregrinusok számára a viszonylagos politikai, vallási, szakmai és művészeti 
szabadságot ígérő, a modernitásra nyitott weimari köztársaság idején (1919–1933), 
különösen annak első éveiben, a német egyetemek a többi országokénál kedvezőbb 
fogadókészséget tanúsítottak. a húszas évek első harmadától a magyarországinál 
vagy ausztriainál magasabb megélhetési költségek ellenére egészen 1933 tavaszáig21 

18 KoestLer, arthur: Nyílvessző a végtelenbe. Budapest, osiris, 1996. különösen 91–108. – ld. to -
vábbá koestler David Caesarini által idézett levelét szüleihez: caesarini, David: Arthur Koestler: 
The Homeless Mind. london, William Heinemann, 1998. 30.

19 MiLLer, michael l.: from White Terror to red Vienna. in: stern, frank–eichinger, Barbara 
(Hrsg.): Wien und die jüdische Erfahrung, 1900–1938. Wien–köln–Weimar, Böhlau, 2009. 307–323.

20 az akadémiai antiszemitizmusról a két világháború közötti európában részletekbe menően ld. 
fritz, regina–roSSoLoinSki-Liebe, grzegorz–stareK, jana (Hrsg.): Alma mater antisemitica: 
Aka  demisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 
und 1939. Wien, Wiener Wiesenthal institut–new academic Press, 2016.

21 a januári nemzetiszocialista hatalomátvételt követően 1933. április 25-én került elfogadásra az 
úgynevezett „Das gesetz gegen die Überfüllung deutscher schulen und Hochschulen” (a német 
iskolák és egyetemek túlzsúfoltságának megszüntetésére irányuló törvény), amely a magyaror-
szági numerus clausushoz hasonlóan korlátozta a felvehető (németországi és külföldi) zsidó hall-
gatók létszámát, azzal a nem titkolt céllal, hogy létszámuk arányos legyen a német árja lakosság 
egészével; vö. boDó Béla: The role of antisemitism in the expulsion of non-aryan students, 
1933–1945. Yad Vashem Studies XXX. (2002), 189–227.
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németország lett a külföldön továbbtanulók, szakmai karrierre törekvők, új életlehe-
tőségeket keresők legfontosabb célállomása. ebben az időben a kelet–közép-európai 
nyomorúságnál összehasonlíthatatlanul nagyobb szellemi (és anyagi) lehetőségekkel 
kecsegtető németország volt az „agyelszívás” központja, az az amerika a kényszer-
peregrinusok számára, amelyet manapság mutatis mutandis a világ nagyobb része 
számára az egyesült államok jelent. nem véletlen, hogy a numerus clausus által 
érintett, annak korlátozásai elől menekülő, utóbb világhírnévre szert tevő magyar 
származású természettudósok, közgazdászok stb. szinte mindegyike22 hosszabb-
rövidebb ideig tanult, kutatott, dolgozott németországban. ily módon gyarapítva  
a karrier-okokból vagy az 1918/19-es forradalmak bukása utáni kényszeremigráció 
miatt már korábban ott megtelepedő (például az orvos végzettségű kémikus, filo-
zófus Polányi mihály /1891–1976/, a szociológus mannheim károly /1893–1947/, az 
ipari formatervező és konstruktivista festő moholy-nagy lászló /1895–1946/), szá-
mos (újság)írót, képzőművészt, színészt, filmes szakembert stb. felölelő magyar ko -
lónia sorait.23 

álljon itt a leendő tudósok közül néhány „nagy” név. szilárd leó (1898–1964) 
atomfizikus, aki a budapesti józsef műegyetemi kezdet után 1919-től24 Berlinben  
a Technische Hochschulén műszaki tanulmányokat, majd 1921-től a Berlini egyete-
men (friedrich Wilhelm Universität) fizikusi stúdiumokat folytatott. gábor Dénes 
(1900–1979), nobel-díjas (1971) fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográ-
fia feltalálója 1918 novemberétől ugyancsak a műegyetem gépészmérnök hallgatója, 
1920-tól Berlinben a charlottenburgi Technische Hochschule elektromérnöki kará-
nak diákja, diplomáját is itt szerzi (1924). Wigner jenő Pál (1902–1995), nobel-díjas 
(1963) atomfizikus 1920-tól a műegyetem vegyészmérnök hallgatója, tanulmányait 
1921-től a berlini Technische Hochschulén folytatta.25 margittai neumann jános 

22 összefoglalóan: Marx györgy: A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik Nyugaton alakítot
ták a 20. század történelmét. Budapest, akadémiai, 2000). ld. továbbá: Marton kati: Kilenc 
magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot. Budapest, Corvina, 2008. (az utóbbi könyv 
eredeti angol címe: The Great Escape: Nine Jews Who Fled Hitler and Changed the World. new 
york City, simon & schuster, 2006. a hazai kiadásban a „kilenc zsidó” [nine Jews] eufemisztiku-
san „kilenc magyar”-ra változott.)

23 congDon, lee: Exile and Social Thought Hungarian Intellectuals in Germany and Austria, 1919–
1933. Princeton, Princeton University Press, 1991.

24 az éppen leszerelt és egyébként már jóval korábban kitért szilárd leót és ugyancsak mérnökhall-
gató testvérét, Bélát 1919 szeptemberében a műegyetem főbejárata előtti lépcsőkön antiszemita 
diákok bántalmazták és akadályozták meg beiratkozásukat. szilárd leó ezután települt át Berlinbe. 
részletes életrajzát ld.: Lanoutte, William–siLarD, Bela: Genius in the Shadows . A Biography of 
Leó Szilard The Man Behind the Bomb. Chicago, University of Chicago Press, 1992.

25 szanto, andrew: The Recollections of Eugene P. Wigner as told to Andrew Szanto. new york–
london, Plenum Press, 1992.
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lajos26 (johann/john/„johnny” von neumann, 1903–1957) kiemelkedő matemati-
kus, fizikus és matematikai közgazdász, a számítástechnika úttörője. 1921-től a bu -
dapesti tudományegyetem matematika szakának hallgatója, de nemzedéke számos 
tagjához hasonlóan kétlaki, sokat tartózkodott Berlinben, ahol kémiát, statisztikus 
mechanikát és matematikát hallgatott. 1923-tól a zürichi szövetségi műszaki egye-
temen (eTH) kémiát tanult, ott szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1925-ben. Teller 
ede (1908–2003) atomfizikus. 1925 őszétől a józsef műegyetem vegyészmérnök 
hallgatója, de már 1926.január 2-án elhagyta az országot, abban a hitben, hogy né -
metország mentesebb lesz az antiszemitizmustól, mint a Horthy-korszak magyaror-
szága a numerus clausus törvényt követően. karlsruhéban kémiát és matematikát 
tanult, majd 1928 tavaszán münchenben nyergelt át a fizikára. az év ősze már lip-
csében találta, ott védi meg 1930-ban doktori értekezését. a műszaki tudományok 
„második vonalának” fényes szakmai sikerekkel büszkélkedő alakjai között talál-
ható többek között kozma lászló (1902–1983) villamosmérnök (Brnói műszaki 
egyetem), Barta istván (1910–1978) villamosmérnök (karlsruhe), Heller lászló 
(1907–1980) gépészmérnök (zürich, szövetségi műszaki egyetem). a természettu-
dományi példák további szaporítása helyett említsünk meg még két, angliában nagy 
karriert befutott közgazdászt, akik egy ideig szintén németországban (Berlinben) 
folytatták felsőfokú tanulmányaikat: (lord) Balogh Tamást (1905–1985) és káldor 
miklóst (1908–1986).  

a később világhírűvé váltakkal ellentétben a külföldön tanult „közemberekről” 
csak kevés adat áll rendelkezésre. nincs hiteles információ a numerus clausus miatt 
külföldre kényszerült zsidó fiatalok pontos számáról sem. a publikált statisztikai 
összesítések nem teljesek, és hiányzik belőlük a vallási-etnikai-kulturális háttér 
szerinti bontás is. a zsidó szervezetek és a liberális jogvédők maximalizálni, az 
autoriter antiszemita ellentábor minimalizálni igyekezett a kényszeres peregrináció 
mértékét. a hivatalos statisztika szerint a külföldön tanulók száma az 1910/11–
1913/14 közötti évek átlagos 516 főjéről az 1920/21–1922/23-as évekre 898 főre nőtt, 
és az 1923/24-1925/26 közötti időszakban elérte az 1071-et.27 míg azonban a háború 
előtti időszakban a zsidó diákok aránya a külföldön tanulók összlétszámán belül az 
egyötöd és egynegyed között mozgott, 1919 után meghatározóvá vált. 

26 neumann azon kevesekhez tartozott (bankár apja széll kálmán miniszterelnök támogatását 
élvezte, a család a Tanácsköztársaság elől ausztriába menekült), akiknek „konzervatív, jó kapcso-
latokkal rendelkező, felső-középosztályi” családjuk jóvoltából „bár zsidó származású volt, való-
színűleg még 1919–1920 után, Horthy magyarországán sem lett volna mitől tartania.” franK, 
2012. …298.  

27 a vonatkozó Magyar Statisztikai Évkönyvek szerint.
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karády Viktor mintavételi vizsgálatai szerint a Bécsi egyetemen 1920/21 és 
1930/31 között a magyarországi diákok 91%-a volt zsidó az orvos- és 71 %-a a böl-
csészkaron.28 kovács alajos, a két háború közötti időszak egyik legjelentősebb 
(mellesleg erősen jobboldali nézeteket valló, a numerus clausus törvény és az 1938-
as első zsidótörvény megfogalmazása körül is buzgólkodó) statisztikusa hasonló 
eredményekre jutott a külföldön tanuló magyar diákok vonatkozásában. szerinte 
az egész periódus alatt a diákok 80%-a volt zsidó.29 Vizsgálatai szerint a külföl-
dön tanuló zsidó diákok aránya az összes magyarországi zsidó hallgatón belül  
a különböző években 25 % és 45 % között mozgott – a csúcspont 51 %-kal 1927/28-
ban volt –, azaz átlagban az összes zsidó hallgató egyharmada tanult egyidejűleg 
külföldön. egy korabeli, hivatalos statisztikai adatokra hivatkozó (a numerus clau-
susszal rokonszenvező) forrás szerint a külföldön tanuló magyar diákok száma az 
1920/21–1923/24 közötti években 1100 között ingadozott, nagy valószínűséggel 
ezeknek háromnegyede, mintegy 700–800 fő tekinthető zsidónak.30 a Budapesten 
1929-ben megjelent zsidó lexikon szerint31 is – csak 1925-ben – valamivel több mint 
1200 magyar  országi diák tanult külföldön, „föltehető, hogy kevés kivétellel mind 
zsidóvallású”. 

Ugyanakkor egy (a törvényt élesen ellenző/elítélő) másik korabeli forrás szerint 
az 1925 táján külföldön tanuló egyetemisták és főiskolások száma összesen mint-
egy 5000 fő volt.32 (ez a szám talán túlzottnak tűnik, jóllehet számos későbbi szerző 
hajlamos ezt a számot elfogadni.) a korszak szakértője, nathaniel katzburg a két 
háború közötti magyarországi zsidósággal foglalkozó könyvének egyik lábjegyzeté-

28 KaraDy, Victor: funktionswandel der österreichischen Hochschulen in der ausbildung der 
ungarischen fachintelligenz vor und nach dem ersten Weltkrieg. in: Uő.–Mitter, Wolfgang (ed.): 
Education and Social Structure in Central Europe in the 19th and 21th century. köln–Wien, 
Böhlau, 1990. 202. 1921/22-ben Berlinben a fiedrich Wilhelm Universitätre jelentkezett 32 ma -
gyarországi hallgató 72%-a volt az izraelita hitfelekezet tagja: MiLLer, 2012. …209. 

29 Kovács alajos: magyarországi zsidó hallgatók hazai és külföldi főiskolákon. Magyar Statisztikai 
Szemle, 1938/9. 897–902, különösen 899.  

30 haLLer, 1926. 154. – a bethLen Pál szerkesztette kiadvány (Numerus clausus: a magyar zsidóság 
Almanachja. Budapest, a magyar zsidóság almanachja, é. n. {1925. 139–142./a továbbiakban: 
bethLen, 1925./) 1922-ben a bécsi egyetemeken tanuló magyarországi zsidó diákok számát ugyan-
csak valamivel többre becsüli 700-nál. 

31 (Magyar) Zsidó Lexikon. Budapest, a zsidó lexikon kiadása, 1929. 563b, 655–656. 
32 bethLen, 1925. 139, 146. – a központi zsidó Diáksegítő Bizottság adatai szerint 1928-ig az általuk 

támogatottak közül 1450 diák kapott külföldön diplomát. Vö. magyar nemzeti levéltár, országos 
levéltár, k 28 (nemzetiségi és kisebbségi osztály), 53. tétel, 1929. március 13. szabolcsi lajos 
jelentése a központi zsidó Diáksegítő Bizottság működéséről, jelentés a magyarországi izraeliták 
országos irodájának 1929. évi működéséről, idézi Kovács m., 2012…. 164.
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ben viszont azt írja,33 hogy 1925-ben „3300-ra becsülték azoknak a zsidó fiatalok-
nak a számát, akik a numerus clausus miatt hazájuk elhagyására kényszerültek, és 
zsidó alapítványok segítségére szorultak. németország 12 városában 1000-en, Bécs-
ben szintén 1000-en, Csehszlovákiában 600-an, a többiek olaszországban, svájcban 
és franciaországban tanulnak tovább.” 

idézni szoktak egy zsidó forrást is (1926), amelyik azt állítja, hogy a Pesti izraelita 
Hitközség kebelében – az Egyenlőség című felekezeti lap agitációjára34 – 1922-ben 
életre hívott központi zsidó Diáksegítő Bizottság 760 külföldön tanuló zsidó hall-
gatót támogatott.35 ez a szám jól illik ahhoz a becsléshez, amely szerint a külföldön 
tanuló zsidó hallgatók száma mintegy egyharmada volt valamennyi, a magyarorszá-
gon belül és kívül felsőfokú tanulmányokat folytató zsidó diáknak, mivel az 1920 és 
1930 közötti években a beiratkozottak között zsidóként azonosított hallgatók száma 

33 Katzburg, nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon 1919–1943. Budapest, Bábel kiadó, 2002. 
61. 10. lábjegyzet. katzburg ugyanezen műve szerint (58. o.) 1921-ben 1000 magyarországi zsidó 
diák tanult Prágában és 1922-ben 800 Bécsben.

34 szaboLcsi lajos, az Egyenlőség főszerkesztője az 1940 és 1942 között készült visszaemlékezésé-
ben (Két emberöltő Az Egyenlőség évtizedei [1881–1931. Budapest, mTa judaisztikai kutató-
csoport, 1993. 349.) a Diáksegítő Bizottság létrejöttéről és tevékenységéről – némiképp patetiku-
san, saját szerepét és a segítség mértékét talán kissé túlozva – a következőket írja: „ezekben  
a hónapokban [1922 tavaszán] ér történelmi magaslatokra az egyenlőség olvasóinak segélyakci-
ója, amely sokszáz millió koronát eredményezett a külföldi száműzöttek számára. a lap fele olyan 
cikkekből állt, melyben a külföldi nyomorgó zsidó diákoknak segélyt kértek, és az itthoni nemes 
felajánlások közléséből, mint egy áradat özönlött a pénz, a ruha, a tankönyv. megalakítottam  
a hivatalos segítőbizottságot. (Címe lett: központi zsidó Diáksegítő Bizottság.) Vezetőnek felkér-
tem Hevesi simont, Vázsonyi Vilmost és lederer sándort. én lettem a negyedik tagja a vezetőség-
nek. Hálával említem fel fellner leót, báró kohner Vilmost, Wilhelm károlyt, Vázsonyi Vilmost, 
Balla Bernátot, Csergő Hugót és Palágyi lajost a belső segítő gárda közül. a mozgalom olyan 
arányokat öltött, hogy évente átlag ötszáz diplomát szereztek a külföldön olyan magyar zsidó fiúk, 
kik különben itthon nem is juthattak volna a tanulás lehetőségéhez. és ez évtől kezdve nyolc esz-
tendőn át a ’bujdosó fiúk’ voltak a fő témája a magyar zsidó közéletnek templomban, székházban, 
nőegyletben, kultúrestélyen.” 

35 haLLer, 1926. 155. a központi zsidó Diáksegítő Bizottság működése első négy esztendejében  
8 különböző országban 68 városban 2440 szegénysorú diáknak nyújtott segítséget. németország-
ban például a Bizottság 1923/24-ben 170, 1924/25-ben 100, 1925/26-ban 70 és 1926/27-ben 39 
diákot támogatott. ld. gábor gyula: küzdelmeink a numerus clausus ellen. Zsidó Évkönyv 
(1927/28), 150–159. a magánszemélyek támogatása és a legkülönbözőbb irányzatú hazai zsidó 
sajtó (Egyenlőség, Múlt és Jövő, Zsidó Szemle) által szervezett pártfogó sajtókampány mellett kez-
detben a külföldre kényszerült diákok még a joint-tól (american jewish joint Distribution 
Committee), Csehszlovákiában a jüdische fürsorge-zentrale in der Tschechoslowakei-től (zsidó 
segélyközpont), sőt németországban még a kvékerektől vagy az ymCa-tól (!) (young men’s 
Christian association) is kaptak támogatást. sok Berlinben tanuló diák (egészen Hitler hatalomra 
jutásáig) részesült az évtizedek óta a városban élő magyar-zsidó bankár manovill alfréd (1880–
1944), a Berliner Ungarn-Verein (Berlini magyar egylet) tiszteletbeli elnökének kisebb-nagyobb 
mérvű anyagi segítségében is. 
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1500–2000 fő között mozgott.36 (ez ugyancsak összevág azzal az adattal, hogy  
a külföldön tanuló diákok évi átlaga 898 fő volt 1920/21–1922/23-ban és 1071 az 
1923/24–1925/26 közötti időszakban, feltéve, ha igaz az a becslés, miszerint a hall-
gatók négyötöde zsidó volt.) 

a külföldön továbbtanulók szociális körülményeire is csak kevés adat áll ren-
delkezésre. feltételezhető, hogy ez nagyjából megfelel a numerus clausus idején  
a magyar oktatási intézményekbe beiratkozott zsidó hallgatók társadalmi helyzeté-
nek, esetleg a különböző zsidó szervezetek által támogatottak nagy számából követ-
keztetve az egész zsidóságot tekintve annál valamivel reprezentatívabb volt. a fel-
sőfokú tanulmányokat folytató hallgatók fő bázisát a művelt neológ asszimilált 
középosztályi zsidóság adta, amelynek növekvő részaránya az elcsatolt területeken 
élő ortodox tömegek leválásával a csonka országban élő zsidók polgárosultságának 
mesterséges emelkedését eredményezte. soraikban nőtt a „stratégiai aposztáziára” 
való hajlandóság: névmagyarosítás, keresztény iskolákba való beiratkozás, vegyes 
házasság, kitérés. (nagy-)Budapesten – ahol a húszas-harmincas években a magyar-
országi zsidók közel 50%-a, több mint 200 000 fő élt – a leendő hallgatók társadalmi-
szakmai szelekciója jól láthatóan ezen felsőbb középosztályi rétegek irányába toló-
dott el a két háború közötti időszakban az 1918/19 előtti évekkel összehasonlítva, és 
kisebb mértékben ez volt a helyzet a vidéki tanintézményekben is. karády Viktor 
kutatásaiból ismeretes, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegek (fizikai 
munkások, kisegítők stb.) és kispolgárok (iparosok, kereskedők) közé sorolt csalá-
dokból származó zsidó orvostanhallgatók aránya Budapesten például az 1918-as 
50,4%-ról 1920 és 1929 között 33,4%-ra csökkent. (az 1930 és 1944 közötti időszak-
ban pedig tovább, 31,4 %-ra zsugorodott.) Persze ezt a képet sem szabad túláltalá -
nosítani, a hagyományőrző famíliákból is többen eljutottak külföldre. Így például az 
ortodox családból származó későbbi híres izraeli történész és pedagógus, a magyar-
gencsen született jáákov (jakab) katz (1904–1998) világi iskolákban és zsidó vallási 
tanintézményekben, jesivákban (győr, sátoraljaújhely) töltött évek után 1925-től két 
és fél évig külföldön, a híres pozsonyi jesivában tanult. 1928 tavaszán a világi művelt-
ség iránti vágytól ösztökélve frankfurt am mainba költözött, ahol a budapesti köz-
ponti zsidó Diáksegítő Bizottság támogatásával37 egyszerre volt hallgatója az ottani 

36 ld. a 15. jegyzetet. 
37 Katz, jacob: With My Own Eyes: The Autobiography of an Historian. Hanover/nH, Brandeis 

University Press,1995. 71. – az ugyancsak ortodox családból származó, de szekularizálódott Patai 
józsefnek (1882–1953), a cionista Múlt és Jövő folyóirat híres szerkesztőjének, idővel nagy nem-
zetközi hírnévre tett fia, az antropológus, orientalista és történész raphael Patai (Patai györgy 
ervin, 1910–1996) a Breslaui egyetemen tanult és kapott diplomát sémi nyelvekből és orientális 
történelemből. 1933-ban Palesztinába ment, ahol az 1925-ben megnyílt Héber egyetemen (jeru-
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híres ádát jesurun jesivának és mannheim károly tanítványaként a frankfurti 
egyetemnek, ahol 1934 tavaszán doktorált.38

az összképhez hozzátartozik, hogy a harmincas évek második felében fokozato-
san és növekvő mértékben csökkent a külföldi egyetemeken és főiskolákon tanuló 
magyarországi zsidó hallgatók száma. ebben egyaránt szerepe volt a politikai válto-
zásoknak (Hitler hatalomra jutása után a német, illetve az Anschluss után az osztrák 
egyetemeken, valamint 1938/39-et követően az olasz intézményekben folytatható 
tanulmányok lehetőségének megszűnése), a valutáris nehézségeknek, valamint a ma -
gyarországon érettségit tett zsidó tanulók száma nagyarányú csökkenésének is.

nem ismeretes hogy a mindenképpen több ezerre rugó, külföldön tanuló hallgató, 
szellemi munkavállaló mekkora hányada tért vissza magyarországra néhány év múl-
va,39 és hogyan alakult a sorsuk a továbbiakban. a külföldön maradottak szétszóród-
tak európa boldogabbnak tűnő tájain, vagy kivándoroltak a tengeren túlra. az erdé-
lyi származású Dávid giládi leírásából40 tudjuk, hogy jutott belőlük Palesztinába is, 
ahol a magyarországról érkezettek ott egy korábban nem ismert technikai kultúrát 

zsálem) tanult tovább. ő volt az első, aki a Héber egyetemen Ph D. fokozatot szerzett (1936). Vö. 
Patai, raphael: Between Budapest and Jerusalem: The Patai Letters, 1933–1938 . salt lake City, 
University of Utah Press, 1992. 

38 zsidó diákok korlátozott számban egészen 1938 novemberéig tanulhattak, diplomázhattak, illetve 
doktori fokozatot szerezhettek németországban. az Egyenlőség 1935. június 15-i száma szerint 
„Berlinben mindössze 60, a birodalomban 300 zsidó főiskolai diák van” – idézi MiLLer, 2012. 217 
– 1937. április 15-én Bernhard rust, német birodalmi és poroszországi kutatási, oktatásügyi és 
népnevelési miniszter dekrétuma szerint a németországi egyetemek nem fogadhatták el a német 
állampolgárságú zsidó diákok jelentkezését a doktori vizsgára. a mischlingkategóriába tartozók 
különböző feltételek teljesítése esetén engedményeket élvezetek, a külföldi zsidók jogai maradtak 
a régiben. két nappal a kristályéjszaka után, 1938. november 11-én rust a numerus nullus jegyé-
ben utasította a német egyetemek rektorait, hogy távolítsák el valamennyi zsidó hallgatójukat.

39 ilyen visszatérő (olaszország, Padova) volt például a történész szabad györgy korán elhunyt 
nagybátyja, utóbb a Polgári Demokrata Párt ifjúsági szervezetének országos főtitkára, Blantz 
jenő, akit gr. klebelsberg kuno ajánlása ellenére sem vettek fel a budapesti egyetemre (szabaD 
György . Aradtól az Országgyűlésig. Budapest, magvető, 2017. 28.) – az ismert politikus, parla-
menti képviselő, Vázsonyi Vilmos feleségének unokaöccse, szalkai jános a numerus clausus miatt 
a brünni német nyelvű műegyetemen szerzett mérnöki diplomát. magyarországra hazatérve  
– nyilván családi összeköttetések által is támogatva – a helyi Western electric főmérnöke lett. 
sikeresen túlélte a háborút, de egy 1948/49 fordulóján megkísérelt disszidálás miatt családostul 
börtönbe került. Csak nagy imre első miniszterelnöksége idején szabadult, és kocsikísérőként 
tudott elhelyezkedni. a forradalom leverése után kivándorolt az egyesült államokba, ahol mint-
hogy korábban …„[…] a Western electric főmérnöke volt magyarországon, …[…] nem volt prob-
lémája az elhelyezkedéssel, végül pedig remek nyugdíjat kapott a cégtől.” Egy fölösleges ember 
élete Beszélgetések Vázsonyi Vilmossal. összeáll. haDas miklós–zeKe gyula. Budapest, Balassi, 
2012. 50–51.  

40 giLáDi Dávid: Pesti mérnökök – Izrael országépítői. Budapest: ex libris–múlt és jövő, 1992.
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honosítottak meg. magyarországról származó mérnökök tevékenysége kötődik a hai-
fai cementgyár üzembe helyezéséhez, a jezréel-völgy mocsaraink lecsapolásához,  
a jeruzsálemi vízművek létesítéséhez stb. a húszas évek kényszer-peregrinációjának 
következtében magyarország a fiatal értelmiségi nemzedék számos tehetségét veszí-
tette el, akik paradox módon gyakran a külföldön megszerzett nyelvi ismereteik-
nek, szakmai tudásuknak, társadalmi kapcsolataiknak köszönhették, hogy megme-
nekültek attól a sorstól, amely otthon maradt társaikat sújtotta.   

a numerus clausus törvény okozta külföldi kényszertanulás és értelmiségi mun-
kavállalás csak az első volt azon mindmáig tartó, a hazai zsidóság sorsán messze 
túlmutató migrációk hosszú sorában, amelyek a politikai-társadalmi kataklizmák 
és a kellően át nem gondolt állami intézkedések nyomán a világháborús vereség és  
a trianoni katasztrófa következtében egy közép-európai nagyhatalom, az osztrák–
magyar monarchia kvázi uralkodó alkotórészéből szinte rokontalan nemzeti nyel-
vébe bezárkózó, kelet–közép-európai kisállammá degradált magyarországot közel 
száz év óta, mondhatni periodikusan sújtják. a következmények túlmutatnak egy-
egy bűnbaknak kiszemelt/kikiáltott réteg bármilyen súlyos megpróbáltatásain, va -
lamennyiünk jövőjét érintik.
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joó anDrás

HÍrÜnk a VilágBan: magyarország 
megÍTélésének kérDései a franCia sajTÓBan  
és a nUmerUs ClaUsUs genfi Tárgyalásai

egy bizonyos kérdéskör és ahhoz kapcsolódóan egy ország megítélése valamely más 
nemzet sajtójában – különböző terjedelmű és nívójú cikkek alapján, meghatározott 
időszakban – olyan téma, amelynél nehéz meggyőző és egyúttal tömör következ-
tetésre jutni. a sajtó értékelése a szemiotikai megközelítés, a szövegelemzés egyéni 
módszerei, de még a kutató által használt információhordozó eszközök (papír, mik-
rofilm, digitális példányok) tekintetében is számtalan kérdést vet fel. a sajtót ugyanis 
mindig polifónia jellemezi, azaz zenei és irodalmi értelmezésben egyaránt használt 
jelentéssel élve olyan többszólamúság, amelyben minden egyes orgánum egyéni 
hangjának saját, a többitől független jelentősége is van. ráadásul a szerkesztés és  
a vizuális megjelenítés, valamint az idő távolából nehezen átélhető korabeli észjárás 
(akár a szerzőkét, akár az egységes tömegként csak vitathatóan jellemezhető olvasó-
közönségét értjük ez alatt), tehát az úgynevezett „korszellem” a mai olvasó számára 
szintén nehezen megragadható. a lapok közlései pontos forrásmegjelölést többnyire 
nem tartalmaznak, miközben biztosra vehető, hogy – az újságírói gyakorlatban elter-
jedt módon – több információs csatornát is igénybe vettek a cikkek szerzői. a sok-
rétű információk és adatok valamennyi összefüggését egy általánosan jellemző, a po -
litikai szférára követhető módon, bizonyíthatóan hatást gyakorló folyamatként nehéz 
bemutatni. a közhangulat hullámzásai általánosságban érezhetők, de az 1920-as 
évekre a különböző médiumok hatásait mérni képes, tudományos közvéle mény-
kutatási eredményekre nyugat-európában sem támaszkodhatunk. a nagypéldány-
számú vagy befolyásos sajtó hatásait a külpolitikára, illetőleg az egy-egy országról 
alkotott képre mindemellett nem lehet alábecsülni.

Hosszú idő óta – minden jogos szkepticizmus dacára – a történetírói érdeklődés 
nagy figyelemmel fordult a sajtó által megrajzolt kép felé, feltételezve annak a köz-
véleményt komolyan formáló hatását. az információk elérhetőségének és befogad-
hatóságának korlátaival számolnunk kell, a sajtóban megjelenő kép negligálása azon-
ban nagy fehér foltokat hagyna egy-egy lényeges kérdés megítélésénél. a közvélemény 
és a kor ún. „szellemi közege” szempontjából a sajtó mint jellegzetes tükör jelenik 
meg, még ha olykor torz vagy görbe is ez a tükör. a kutatómunka és a körülhatárolt 
mintán elvégzett analízis e téren – szigorúan empirikus szemlélet mellett is – kissé 
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ingoványos terület marad. amennyiben lehetséges adatokat felsorolni és ezekkel 
kapcsolatban a figyelem felhívható egyes összefüggésekre, így például bizonyos kér-
dések gyakoriságára vagy a cikkek terjedelmére, esetleg a hangnem változásaira, 
végül – adott esetben – a feltételezett külső befolyásolás szintén megmutatható, 
akkor az erőfeszítések mégsem hiábavalók.

a teljes körű vizsgálatnak, amely nagyítólencse alá venné egy adott ország sajtó-
jának egészét, egyetlen tanulmánynál a terjedelmi korlátok gátat szabnak. az a cél-
kitűzés ugyanakkor nem adható fel, hogy a téma leszűkítése, a vizsgálat tárgyának 
körülhatárolása által – az egzakt megismerést korlátozó tényezők elhallgatása nél-
kül – mégis tegyünk meggyőző erőt képviselő megállapításokat.

e tanulmány három kérdéskör felől közelítve tesz kísérletet arra, hogy – további 
kutatásokat is előlegezve –„illusztrációkat” mellékeljen magyarország 1920-as évek-
beli külhoni megítélésének kérdéséhez, árnyalva az arról alkotott képet: 1.) az immá-
ron szuverén, de megkisebbedett és korlátok közé szorított magyar állam kilépése  
a nemzetközi porondra az első világháború utáni – kezdetben még franciaország 
által dominált – európai rendben, amelynek fontos eleme az érdekeit szolgáló propa-
ganda-tevékenység Párizsban. 2.) Tágabb értelemben a zsidóság helyzete hazánkban, 
illetőleg az antiszemita szemlélet jelenléte franciaországban. 3.) a francia országos 
napilapokban, továbbá néhány más sajtóorgánumban (köztük két jelentősebb francia 
izraelita folyóiratban) megjelenő, magyarországra és a numerus claususra vonatkozó 
említések vizsgálata a rendelkezésre álló digitális archívumok segítségével, szem 
előtt tartva a népszövetség elé került ügy tárgyalásának időbeli szakaszait. az online 
formátumban tanulmányozott francia sajtóarchívumok (Gallica) digitális keresé-
sénél a három kérdéskör összekapcsolása, megfelelő fókuszt kínálva, kezelhetőbb 
ta  lálati listákat eredményezett.1 Így végül néhány jobban alátámasztható megálla-
pítás vált lehetővé, statisztikai arányok felvázolásával együtt, mintha csupán a ma -
gyarország-kép általános alakulását kívántuk volna (a számtalan cikk miatt kevés 
eséllyel) jellemezni, a cikkek egyéni és szubjektív kiválasztása után.

a numerus clausus a nemzetek szövetsége előtt

nem különösebben kétséges, pillantást vetve a numerus clausus törvény történetét 
taglaló szakirodalomnak a nemzetközi vonatkozásokat érintő megállapításaira, ille-
tőleg az ide vonatkozó egykorú forrásokra, hogy a vitatott törvény magyarországra 

1 kiindulási oldal: http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-et-revues az oldalakról és 
a módszerről ld. a vonatkozó alfejezetet.
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nézve kedvezőtlen visszahatásai a külföldi reakciók tekintetében várhatóak voltak. 
az ország akkori állapotában, Trianon traumájának hatása alatt, kereste a helyét az 
új nemzetközi rendszerben. a Bethlen-kormány tagjai előtt – a „megörökölt” tör-
vénynek definiált numerus clausus – negatív hatásai és visszásságai, különösen az 
ország egyes fontos törekvéseinek fényében (így pl. az utódállamokban a kisebbségi 
sorba jutott magyar nemzeti közösségek védelme) aligha kétségesek. a törvényt 
mégis – belpolitikai kényszereket szem előtt tartva – a politikai konszolidáció fontos 
elemének tekintették, így az 1920-as évek során még egészen bizonyosan nem nyúl-
tak volna hozzá szövegéhez, ha erre kívülről érvényesülő kényszerítő erők a magyar 
vezetőket nem késztetik.2

1921 novemberében két tekintélyes nyugat-európai zsidó szervezet, a párizsi szék-
helyű alliance israélite universelle (1860-ban hozták létre) és a XViii. sz. óta lon-
doni székhellyel működő jewish Board of Deputies, valamint az anglo-jewish asso-
 ciation nagy múltú egyesületeit nemzetközi téren közösen képviselő joint foreign 
Committee nyújtottak be petíciót magyarországgal szemben a nemzetek szövetsé-
géhez (továbbiakban gyakrabban: népszövetség), mégpedig az addigra érvénybe 
lépett trianoni békeszerződés 56, 57, 58 és 60. cikkelyeire hivatkozva. a cikkelyek  
a békeszerződés Vi. címe (a kisebbségi jogok védelme) alatt találhatók, tehát a „faji, 
vallási vagy nyelvi kisebbséghez” tartozó egyének jogainak biztosítását garantáló 
szövegrészben. e biztosítékok más békeszerződésekbe is bekerültek.3

a magyar békeszerződés 60. cikkelye mondta ki a biztosított jogoknak a nép -
szövetség, illetőleg a nemzetek szövetsége Tanácsa védelme alá helyezését. jóllehet 
– a tagállamok kezdeményezése nyomán – a garantált jogok tekintetében a felmerülő 
vitákat a hágai székhelyű nemzetközi állandó Bíróság (La Cour permanente de 

2 magyar nemzeti levéltár országos levéltár (a továbbiakban: mnl ol) k 305. i. (6711/17 sz.  
a palliumon) Egyházi ügyek 4. Évszám nélküli iratok: klebelsberg kuno gróf előterjesztése a nu -
merus claususról a nemzetek szövetségének. – LaDányi andor: a numerus clausus-törvény 1928. 
évi módosításáról. Századok, 1994/6. 1123, 1119–1120, 1124–1125, 1130–1131. (a továbbiakban: 
LaDányi, 1994.) – Kovács M. mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 
1920–1945. Budapest, napvilág kiadó, 2012. 176–177, 183–184, 187–190, 204–205. (a továbbiak-
ban: kovácS m., 2012.) – a nemzetközi téren tapasztalható reakciók és a népszövetségi vita menete 
tekintetében ld. az események összefüggéseit és időrendjét: Pécsi Vera: Chronology of the nume-
rus clausus in Hungary. in: The numerus clausus in Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law 
and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe. ed. Victor karády and Péter Tibor nagy. 
Budapest, Pasts inc. Centre for Historical research, History Department of the Central european 
University, 2012. 256–275.

3 búza lászló: A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények 
értelmében. Budapest, magyar Tudományos akadémia, 1930. 271–272. – bartsch, sebastian: 
Minder heitenschutz in der internationalen Politik Völkerbund und KSZE/OSZE in neuer Pers-
pektive. opladen, Westdeutscher Verlag, 1995. 71–74.
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justice internationale) elé lehetett vinni, mégis, implicite lehetséges volt e kérdések-
ben – a Tanács tagjainak feltételezett támogatása mellett – a kötelező érvényű bírói 
döntés kérése nem állami szereplők részéről is. a kérdés tehát azonnal és közvet-
lenül érintette magyarországot a lassan konszolidálódó új nemzetközi rendben, 
amelybe átmenetileg mindenképp be kívánt illeszkedni, hiszen népszövetségi felvé-
telét is ezen megfontolás alapján kérelmezte.4 genfben a magyar numerus clausus 
kérdése 1928-ig rövidebb-hosszabb szünetekkel napirenden maradt, és a petíciót 
elindító két szervezet igyekezett is újra meg újra ott tartani, hogy alapvető célját 
követve végül elérje a törvény eltörlését vagy legalább sérelmezett passzusainak 
elhagyását.5

a magyar kormány képviselői 1922 őszét követően több alkalommal is kifejtették 
a hivatalos álláspontot a petíció nyomán felvetett kérdésekkel kapcsolatosan, felsora-
koztatva érveiket a törvény védelmében.6 mindez egybeesett az ország belső poli-
tikai berendezkedésének megszilárdításával, az új rendszer fokozatos jogi és intéz-
ményi alapjainak kiépülésével, és az ehhez szükséges pénzügyi és általánosabb 
gazdasági konszolidáció időszakával. az ország újjáépítése és az ahhoz szükséges, 
nemzetközi téren tehető lépések során, a magyar kormány számított a hazai zsidó-
ság képviselőinek, felelős vezetőinek a támogatására, akik a törvényt sérelmezték, de 
jogvédő álláspontjuk érvényre juttatásánál ódzkodtak a külső segítségtől, és még 
kevésbé kívánták, hogy sérelmeiket épp a trianoni békeszerződésre hivatkozva orvo-
solják. eközben Bethlennek, illetőleg a törvény végrehajtása és alkalmazása terén 
illetékes klebelsberg kuno vallás- és közoktatásügyi miniszternek számolnia kellett 
a fajvédő diákmozgalmak meg-megújuló fellépésével és a kormány jobboldali ellen-
zékének támadásaival is, ezek az erők pedig legfeljebb követeléseik minimumát lát-
ták a törvényben, s ragaszkodtak annak változatlan fennmaradásához, igénybe véve 
a nyomásgyakorlás különféle, erőszaktól sem mentes eszközeit.7

4 zeiDLer miklós: a nemzetek szövetsége a magyar külpolitikai gondolkodásban. in: Magyar kül
politikai gondolkodás a 20. században. A VI. Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. 
augusztus 22–26.) szimpóziumának anyaga . Szerk . Pritz Pál, siPos Balázs és zeiDLer miklós köz-
reműködésével. Budapest, magyar Történelmi Társulat, 2006. 117.

5 sPira, Thomas: Hungary’s numerus Clausus, the jewish minority, and the league of nations. 
Ungarn-Jahrbuch, 4 (1972). 116–127. – Société des nations. Journal officiel, 1926/1–6. (Février 
1926, Septième séance), 145-148.

6 uo. – ld. még: Kovács M., 2012. 176–177, 183–184, 187–190, 204–205.
7 LaDányi, 1994. 1121, 1125, 1127. – az említettekhez igen illusztratív: szaboLcsi lajos: Két ember

öltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881–1931) Emlékezések, dokumentumok. Budapest, mTa judaisz-
 tikai kutatócsoport, 1993. 343-350, 352-380.
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a „tömegképzelet” és a politikai cselekvés:  
sajtóbefolyás és francia nézetek magyarországról

igen kétséges, hogy nyugat-európa országaiban, így franciaországban a szélesebb 
közvélemény vagy a nagyobb lapok olvasóközönsége igazán a mélyére láthatott 
volna a magyarországi folyamatoknak, noha közép-európával, s benne hazánkkal, 
jóval gyakrabban és bővebben is foglalkozott a francia sajtó a két világháború közti 
időszakban, mint manapság.8 feltételezhető, hogy a francia újságolvasó – amennyi-
ben figyelemre méltatta a magyarországi eseményeket – a magyar politikát francia-
ország akkori helyzetéből kiindulva (a hosszú és iszonyatos vérveszteséggel járó 
világháború után), egy még mindig feszültséggel terhelt nemzetközi légkörben, saját 
nemzetének szempontjai alapján ítélte meg.9 Természetesen nagy jelentősége volt 
mindemellett annak is, hogy az adott újságolvasó karakteresen jobboldali-naciona-
lista, esetleg a forradalmi-republikánus hagyományokkal vitatkozó királypárti, ille-
tőleg a századelőtől erőteljesebben teret nyerő radikálisan antiszemita nézetrendszert 
mondott-e a magáénak, avagy következetesen republikánus értékeket valló konzer-
vatív vagy éppen radikális volt, de állhatott a marxista-baloldali, netán az előretörő 
kommunista ideológia hatása alatt is. a francia politikai színtéren az éles ideológiai 
megosztottság éppúgy jellemző volt, akár a korabeli magyarországon. korábban 
mindez a híres Dreyfus-per kapcsán manifesztálódott, s óriási politikai hullámve-
rést keltett, amelynek elcsendesülése látszólagos volt csupán. mindezek következté-
ben a zsidósághoz fűződő viszony – sokszor általánosabb, nem ritkán nemzetközi 
dimenziót nyerve – politikai kérdéssé lépett elő. a világháború után a századelő 
antiszemita politikai diskurzusa újjáéledt, s növekvő hatást gyakorolt. mindeközben 
a sajtó általánosságban jobbra tolódott, és az egykor középen álló orgánumok lassan-
ként teret engedtek a korábban többnyire szalonképtelennek minősített antiszemita 
okfejtéseknek.

a háború évei, majd az azt követő bizonytalanság és a győzelem kiaknázhatósá-
gának korlátai mindenekelőtt a külpolitikai és a nemzet biztonságát érintő szem-
pontokat helyezték előtérbe. a kommunista mozgalom kihívása együtt jelentkezett 

8 abLonczy Balázs: a francia külpolitika magyarságképe a két világháború között. Limes, 2008/2. 
38. (a továbbiakban: abLonczy, 2008/a.)

9 abLonczy, Balázs: régionalisme, minorités: défis ou ennemis? Dilemmes de la politique française 
en europe centrale entre les deux guerres. Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin1, 2008/2. 42–46. 
(Doi 10.3917/bipr.028.0041, letölthető: https://www.cairn.info/article.php?iD_arTiCle=BiPr_ 
028_0041 (a továbbiakban: abLonczy, 2008/b.). – graDvohL, Paul: la Hongrie comme révélateur 
de l’aporie de la stratégie française en europe centrale après 1918. Revue historique des armées, 
270/2013. [en ligne] 1-8. Url: http://rha.revues.org/7642 (letöltés: 2017. 12. 10.)
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azzal, hogy oroszország potenciális szövetségesként nem jöhetett számításba ekkor 
Párizs számára, miközben németország rövid időn belül újra erőre kaphatott. a győz-
tes franciaország előtt számos súlyos kihívás állt, s midőn tekintélye delelőre jutott 
európában – amelynek nemzetközi viszonyait döntő erővel látszott befolyásolni –,  
a háborúban kimerült hatalom helyzete mégis csak látszólag volt szilárd.

a 20-as évek során magyarország felé mutatott érdeklődés természete, a magya-
rok megítélése is alapvetően a nagy Háború következményeinek kontextusában 
értelmezhető, nem feledve franciaország szerepét hazánk 1919 utáni berendezkedé-
sének kialakításánál. a háború következtében a francia közhangulat beállítottsága 
magyarországgal szemben alapvetően (és nyilván érdekekből fakadóan is) negatív 
volt, de hangsúlyozandó, hogy mindez sokkal inkább az adott történelmi helyzet 
függvénye volt, mint valami mélyen gyökeredző ellenszenv, amely viszont németor-
szág vagy akár más vesztesek kapcsán határozottan megnyilvánult.10 míg német-
ország a területe és népessége alapján, valamint modern és ambiciózus nagyhatalmi 
törekvései tekintetében a rettegett és gyűlölt kihívó volt és maradt, addig korábbi 
háborús szövetségeseinek – a francia szekuláris állam hármas jelszavának (liberté, 
égalité, fraternité) fényében szemlélt – társadalmi elmaradottsága egyfajta szána-
kozó lenézést váltott inkább ki. miközben Párizs következetesen a kisantant mellett 
szállt síkra, kárhoztatva a magyarok retrográdnak ítélt politikai vezető rétegét, addig 
az is fontosnak tűnt, hogy idővel hazánkat valamiképp beillesszék keleti biztonsági 
rendszerükbe. Így bizonyos gesztusok hasznosnak látszottak a konszolidáció érdeké-
ben, de csakis olyan mértékben, hogy azzal a franciaország iránt elkötelezett és egy-
ben le is kötelezett szomszédos államokban ne keltsenek bizalmatlanságot.11 

a fennálló helyzet így nem igen kínált bíztató perspektívát a magyar szempontból 
gyümölcsöző együttműködésre a revízió érdekében. kulturális téren vagy éppen  
a kor kibontakozó kommunikációs forradalma (pl. a hírügynökségek gyorsabb és 
intenzívebb tevékenysége vagy a rádióadások megindulása) nyomán adódó lehetősé-
gek kihasználásával és a diplomácia gesztusai révén, mindemellett lehetséges volt 
magyarország megítélésén javítani. e tekintetben a nyomtatott sajtó és a politikai 
befolyással bíró lapok megkerülhetetlennek látszottak, és Párizs napilapjai és folyó-
iratai igen mérvadónak tűntek az első világháború utáni években. az évtized során 
a nemzetközi kérdések és főképp a közép-európa iránt érdeklődő tágabb közvéle-
mény még elsősorban Párizsra figyelt. a francia sajtóban magyarország számára az 
a lehetőség kecsegtetett, hogy a terepet fokozatosan előkészítve egy magyar szem-

10 graDvohL, 2013. 1–4. – bouLet, françois: a vesztes államok delegációi és a francia közvélemény 
a Párizs környéki békeszerződések tükrében (1919-1920). Századok, 2000/3. 503–554.

11 abLonczy, 2008/a. 27, 29, 32.
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pontból kedvező jövőbeli fordulat idején úgy franciaország egészében, mint a párizsi 
vezetőkben, továbbá a francia sajtót rendszeresen böngésző európai olvasóközönség-
ben is jó eséllyel alakítson ki kedvező hangulatot. nem kell különösebben hangsú-
lyozni, hogy a kisantantban tömörülő államok sem maradtak tétlenek ezen a téren.12

a sajtó a diplomácia eszközeként, egyben pedig sorsdöntő „hatalmi ágként”, a köz-
hangulat és a rajta keresztül befolyásolható nemzetközi politika megkerülhetetlen 
tényezőjeként került előtérbe már az első világháború előtt is, s azt követően még 
sokkal inkább. a vesztesek meggyőződéssel hangsúlyozott axiómája szerint abban 
rejlett vereségük egyik fő oka, hogy külföldön (a még semleges országokban) ellen-
feleikkel szemben alulmaradtak a propaganda terén, ahogyan ezt a magyar sajtópo-
litika egyik korabeli elemzője megfogalmazta: a „mi igazságunk itthon maradt” míg 
az antanté „bejárta az egész világot”. Benda jenő újságíró vetette papírra az iménti 
szavakat, aki gyorsíróként kísérte el a magyar békedelegációt Párizsba. az új magyar 
külügyminisztérium és a diplomaták sok erőfeszítést tettek már 1920-ban a francia 
vonatkozásban ekkoriban igen negatív magyarságkép kedvezőbbé tételére – a nyilvá-
nosság számára mégis úgy tűnhetett, hogy a magyar sajtópolitika alig koncentrálja 
erőit nyugat felé. ebben a tekintetben és a közelmúlt tanulságait értékelve, gesztesi 
Gyula13 mutatott rá apponyi albert előszavával megjelent könyvében: „az újságbe-
tűkből realitás és a tömegképzeletből politikai cselekedetek kútforrása lesz”.14 

meg kellett küzdeni ugyanis a háborús években a világsajtóban elterjedt téves 
adatokkal és torz képzetekkel, miközben a szűk anyagi források felhasználása sem 
mindig volt vagy lehetett hatékony. főképp a statisztikai adatok közlésére igyekezett 
a magyar külügyi vezetés ekkoriban hangsúlyt fektetni.15 a nemzetiségi viszonyok, 
illetőleg a legkülönfélébb egyéb összefüggések tekintetében a számszerű adatokra 
támaszkodó érvelés tűnt igen hatékonynak, ahogy erre a magyar kormány a numerus 
clausus népszövetségi vitái kapcsán is épített. az adatok tálalása és értelmezése 

12 mnl ol k 64, 41. tétel, 585. res. pol. sz. irat, 1921. november 17. – abLonczy Balázs: a frankha-
misítás. Hálók, személyek, döntések. Múltunk, 2008/1. 42 (a továbbiakban: abLonczy, 2008/c.) 

13 gesztesi gyula, újságíró, évtizedeken át párizsi magyar sajtóattasé.
14 siPos Balázs: a sajtó és a nemzetközi kapcsolatok a „hosszú huszadik század” első felében. in: 

Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. A VI. Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 
2006. augusztus 22–26.) szimpóziumának anyaga . Szerk . Pritz Pál, siPos Balázs és zeiDLer mik-
lós közreműködésével. Budapest, magyar Történelmi Társulat, 2006. 86–87. Bendát és gesztesit 
idézi: Uő., Uo. 2002. 86. – Vö. gesztesi gyula: A magyarság a világsajtóban. Magyar sajtópoli
tika. Budapest, 1918. 14. illetve benDa jenő: Az uszítók. A világháború kulisszái mögül. (második 
kiadás.) Budapest, légrády Testvérek, 1918. 161.

15 Société des nations. Journal officiel. 1926/1–6. (Février 1926, Septième séance), 152. – a genfi 
numerus clausus vitában a statisztika előkészítésére ld. mnl ol k 58, mk/1922–139. res., Genfi 
petíciók kérdése, Uo. k 305. i. Egyházi ügyek 4. Évszám nélküli iratok, 79–95. (6711/17 sz. a pal -
liumon)
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azonban legalább annyira fontos lehetett, de kezdetben a győztes nyugati országok 
mentalitása és észjárása szerinti propaganda szellemi, pszichológiai, továbbá fi -
nanszírozási oldalról is nehézkesnek bizonyult.16 1920 augusztusában, az idézett 
gesztesi gyulát – elsőként ezen a poszton a magyar tisztviselők közül – kinevezték 
párizsi sajtóelőadónak, s elsőrendű feladata a francia közvélemény befolyásolása,  
a kedvezőbb országkép kialakítása lett.17

a magyarokkal kapcsolatos aktuális francia nézetrendszerre a Párizsból Buda-
pestre érkező diplomaták és újságírók vélekedései alapján lehet következtetni, ame-
lyekről ablonczy Balázs több, kiterjedt kutatásokon alapuló tanulmánya ad érzékle-
tes képet. a franciák rendszerint sok negatív előítélettel érkeztek magyarországra, 
de látásmódjuk korántsem volt determinált, és gyakran már rövidebb idő elmúltával 
pozitív értelemben változott. ellenszenvük főképp a vezető rétegekre, az ún. politi-
kai osztályra irányult (amelyet feudálisnak tekintettek), mégis idővel megértőbbé 
váltak. sajátságos, hogy gyakran a zsidókról alkotott negatív kép felé mutattak 
hamarabb „megértést”, és ellenszenvük – a retrográdnak ítélt vezető rétegek mel-
lett – kezdettől kiterjedt a magyar zsidóságra is.18 a középpontban azonban mindig 
az új európai berendezkedés és franciaország keleti biztonsági rendszere állt, ami-
képp később egy-egy jelentősebb ügy, mint a frankhamisítás, vagy korábban károly 
király visszatérési kísérletei a magyar trónra. 

Hazánkat elsődlegesen politikai elitje alapján ítélték meg Párizsban, a közvéle-
ményre pedig döntően a tekintélyesebb publicisták cikkei és az országos lapok gya-
koroltak nagyobb hatást. a magyar zsidóság a diplomáciai jelentésekben, amelyekre 
– a sajtóval szemben – olykor leplezetlen őszinteség, de egyúttal a hivatali vissza-
fogottság is jellemző volt, alig tűnt fel pozitív kontextusban. más közkeletű sztereo-
típiák, valamint előítéletek, sőt még összeesküvés-elméletek is sűrűbben feltűnnek  
a korabeli diplomaták Párizsba küldött irományaiban. maurice fouchet, aki a háború 
után, mint akkori főmegbízott érkezett Budapestre, hogy vezesse a francia diplomá-
ciai missziót, igen megértő hangnemben referált a numerus claususról, személyéhez 
magyar részről reményeket fűztek a revízió tekintetében is. a magyar politikai 
berendezkedéssel és köznapi mentalitással szembeni idegenkedés általános jellemző 

16 Pritz Pál: magyarságkép és külföldi propaganda a húszas évek első felében. Századok, 1994/6. 
1088, 1102–1111.

17 abLonczy Balázs: Távol Párizstól. a magyar–francia kapcsolatok 1920 és 1944 közötti történeté-
hez. in: Magyarország helye a 20. századi Európában. Tanulmányok . Szerk . Pritz Pál, siPos 
Balázs és zeiDLer miklós közreműködésével. Budapest, magyar Történelmi Társulat, 2002. 72.  
(a továbbiakban: abLonczy, 2002.) 

18 abLonczy, 2008/a. 30–31, 35–37. – Uő: francia diplomaták magyarországon 1920–1934. Századok, 
2000/5. 1166–1169. – abLonczy, 2008/b. 46.
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volt, és a numerus clausus vagy az antiszemita megnyilvánulások felé sem mindenki 
fordult megértéssel.19

a franciák, bár korántsem helyeztek akkora súlyt a magyar elit és közvélemény 
megnyerésére, mint más országokban, befolyásuk erősítését, már csak a térségben 
játszani kívánt nagyhatalmi szerepük okán sem hanyagolhatták el. sok sikert azon-
ban nem tudtak elkönyvelni. a rövidéltű magyarországi francia nyelvű napilap az 
Écho du Danube nem bizonyult jó befektetésnek, szerkesztője pedig inkább a ma -
gyar igényeket szolgálta ki, így nem válhatott franciaország megbízható szócsövévé. 
az említett szerkesztő (de gérando félix) már 1920 nyarán hosszú memorandumban 
összegezte a franciaországi magyar sajtópropaganda által követendő irányvonalat, 
amely szerint felesleges a nagypéldányszámú sajtó befolyásolása. inkább az egyes  
– magyarország szempontjából ígéretesebb jövőt kínáló – politikai erőket támogató 
lapok megnyerését, illetőleg a magasabb, befolyásos társasági körök jóindulatának 
felébresztését javasolta. ennek megfelelően a királypárti és egyúttal a korábbi Drey-
fus-ellenes (antidreyfusard) körök kisebb példányszámú, mégis befolyásosnak te -
kinthető lapját, az L’Action Française-t vagy – vélhetően a kiegyensúlyozottság érde-
kében is – az aristide Briand mögött álló L’Éclair című lapot.20 Utóbbit szerényebb 
összeggel rövidesen támogatta is a párizsi magyar külképviselet, de amint a követség 
élén álló Praznovszky iván 1921 augusztusában (a nyugat-magyarország sorsát érin-
tően fontos időszakban) Bánffy miklós külügyminiszternek kifejtette: 40 ezer frank 
évi szubvenció „az itteni jelenlegi sajtóviszonyokhoz mérten olyan jelentéktelen 
összeg, hogy annak fejében a lap politikai irányát autorative dirigálni nincs lehető-
ségünk”.21

a francia sajtóban a barátságos cikkek érdekében nyújtott szubvenció bevett gya-
korlat volt, s a magyar propaganda is élt ezzel a lehetőséggel, különösképpen a kri -
tikus időszakokban a 20-as évek folyamán, így például hazánknak a nemzetek szö-
vetségébe való felvétele után, amikor a párizsi székhelyű jóvátételi Bizottság elé 
kerültek a magyar kötelezettségek ügyei, miután Bánffy külügyminiszter hosszasan 
időzött genfben. a numerus clausus ügyéről is referált többek között a Tanács előtt 
Bánffy, illetőleg tárgyalt a Joint Foreign Committee és az Alliance israélite univer -
selle nevében eljáró lucien Wolffal. ekkoriban az anyagi dotáció amolyan érdemek 

19 abLonczy, 2008/a. 34–37. – sauvageot, aurélien: Magyarországi életutam. Budapest, elTe eöt -
vös józsef Collegium – Budapesti francia intézet, 2013. 24, 26–39.

20 abLonczy, 2002, 71–72.
21 mnl ol k 64, 41. tétel, 170.res.pol. Praznovszky Bánffyhoz, 1921. április 18., illetve Uo. 355. és 

408. pol. sz. alatti levele ugyancsak a külügyminiszterhez, 1921. augusztus 23.
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szerinti adagolása látszott tanácsosnak a párizsi szerkesztőségek felé, de a kezdetben 
szerény lehetőségek később, az évek múltával, bővültek.22

1921 elején a magyar követségen egy meg nem nevezett, több sajtóorgánumot kép-
viselő személy tett ajánlatot (évi 2 millió frankért) a kiemelkedő, nagy példányszámú 
Le Matin, Le Journal, Le Petit Parisien, Le Petit Journal és a L’Écho de Paris orszá-
gos napilapok, valamint jelentős vidéki lapok szubvencionálásáról, mintegy 20 mil-
lió olvasót ígérve a várható magyarbarát cikkek számára. Hasonló megkeresés volt  
a csaknem monopolhelyzetet élvező, nagy múltú Havas-hírügynökség és a Le Temps 
című napilap szerkesztősége részéről. Vélhetően alig előteremthető összegeket igé-
nyeltek (az ajánlatokat ugyanis az akkori külügyminiszter, gratz gusztáv rövid úton 
elutasította). a kendőzetlenül megnevezett összegnél kevesebb is elegendőnek lát-
szott a magyar célok érdekében, de már egymillió frank is óriási megterhelést jelen-
tett a külügyi kassza számára. a kisantant szubvencióival sem igen tudtak lépést 
tartani. 23

a francia nyomtatott sajtó helyzete és fejlődésének irányai 1920 után

a francia sajtóorgánumok példányszámát közelítő becsléssel lehet csupán megadni 
az 1920-as évekre, sok lap ugyanis a vonatkozó adatokat nem vezette, később pedig 
belső irattáruk gyakran elveszett, vagy dokumentumaikat nem is kívánták egyben 
tartani, hiszen a nagy lapok zöme (a Vichy-kormányok ideje alatti kollaborációja 
miatt) 1944 után nem is jelent meg többé, mi több felelősségre vonással számolhat-
tak. 20 millió biztos olvasót aligha lehetett reálisan megígérni 1921-ben, minthogy 
azonban a lapok nehézségekkel küszködtek, így maximálisan igyekeztek feltornázni 
ázsiójukat – kihasználva a győztes ország kedvező, ám hosszabb távon feltételezhe-
tően mégsem annyira szilárd nagyhatalmi pozícióját.24

22 orMos mária: magyarország belépése a nemzetek szövetségébe. Századok, 1957/1–4. 233–234, 
ld. különösen a 234. oldal 17. sz. lábjegyzetét. – Továbbá: mnl ol k 64, 41. tétel vonatkozó iratai, 
illetve Bánffy szereplésére Uo. (7. csomó) Bánffy beszámolója a kormányzónak, 1922 december 
19., ill. 385. res pol. Hevesy Pál titkos levele Bánffyhoz, Párizs, 1922. okt. 12. – ld. még a későb-
biekre: Bethlen István titkos iratai. sajtó alá rendezte szinai miklós és SzűcS lászló, Budapest, 
kossuth, 1972. 273. (99. irat: korányi frigyes Bethlen istvánhoz, 1927. február 28.) (a továbbiak-
ban: Bethlen titkos iratai)

23 mnl ol k 64, 41. tétel, 48. res.pol. Praznovszky gratzhoz, 1921. január 24. ld. még Uo. 585. res. 
pol. szám alatt, ill. 451. res. pol. Praznovszky Bánffyhoz, 1921. október 8.

24 aLbert, Pierre: remarques sur la stagnation des tirages de la presse française de l’entre-deux-
guerres . Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 18, nr. 4, octobre-décembre 1971. 
539–542. (a továbbiakban: aLbert, 1971.) – Histoire générale de la presse française. Tome III. De 
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franciaországban a sajtó súlyos krízisen ment át az első világháború után, az 
eladott példányszámok csak a 30-as években haladták meg 1914-es évét. Pontos ada-
tokkal erre sem rendelkezünk: körülbelül 10 millió példányban értékesítettek lapokat 
1914-ben, míg legfeljebb 12–12,5 millió példánnyal számolhatunk 1939-ben, s ennek 
majdnem felét akkor már a vidéki sajtó tette ki. míg a vidéki lapok térhódítása csak 
a 30-as években lendült fel, addig a párizsi napilapok összességükben nagyobb pél-
dányszámúak voltak, továbbá a nemzetközi figyelem szempontjából is fontosabbak. 
a jelentős politikai, ún. nemzeti napilapok száma mintegy 30 körül mozgott a két 
háború között. 1918 előtt viszont még 80 körüli országos napilap működött. a pél-
dányszámok legalább 1 millióval visszaestek az első világháborút követően. az úgy-
nevezett „négy nagy” (a Le Petit Parisien, a Le Petit Journal, a Le Matin és a Le 
Jour  nal) megőrizte vezető pozícióját, ezek voltak tehát a kiugróan nagy példány-
számú tömeglapok, de politikai szempontból – például magyarországéból – nem fel-
tétlenül a legfontosabbak. a politikailag aktívabb társadalmi rétegek jelentette szű-
kebb közvélemény, a befolyásosabb közönség által olvasott – és az orgánumok 
tekintélye szemszögéből jobb megítélés alá eső – lapok (amelyeket például a minisz-
tériumok tisztviselői olvashattak) többet számítottak. (Így pl az angol The Times 
mintájára indított Le Temps, amely a francia külügyminisztérium, a Quai d’orsay 
félhivatalosának számított, de ide sorolható a L’Écho de Paris is.)25

nagy volt a két háború között az olvasóközönség fluktuációja is (így pl. a Figaro, 
amelyik az egyik legnépszerűbb újság volt, csaknem megszűnt). miközben a pél-
dányszámok stagnáltak, a nagyobb lapok mégiscsak teret hódítottak, növelve rész-
arányukat az eladott példányok terén. a 20-as években a nagy párizsi lapok uralták 
a vidéki piac jelentős részét is. a vidéki nagyvárosok lapjai ugyan tekintélyesek vol-
tak, de általánosságban mégis (s ez a 20-as évekre igazán áll) a francia közvélemény 
nagyobb részét Párizson keresztül lehetett megszólítani. a párizsi lapok szerkesztőit 
pedig mindenekelőtt a pénzen keresztül szólíthatták meg, majd hangolhatták barát-
ságosabbra az európai államok Párizsba akkreditált diplomatái.26

Hírekkel döntően az említett Havas-ügynökség látta el a lapokat, de nem minden 
lap alapozott egyedül a gyakorlatilag monopolhelyzetben lévő ügynökségre – amely 
a külföldi híreknek magas díjat szabott. a szerkesztőségek motiváltak voltak, hogy 
más, külső forrásokra is hagyatkozzanak. a francia sajtó sok külföldi és világhírt 

1871 à 1940. ed. beLLanger, Claude–goDechot, jacques–guiraL, Pierre–terrou, fernand. Paris, 
Presses Universitaires de france, 1972. 499–501. (a továbbiakban: Histoire générale de la presse 
française.) 

25 aLbert, 1971. 542–548. – Histoire générale de la presse française, 448–451, 510–511.
26 Histoire générale de la presse française, 487–488, 498–504. – a Le Temps tekintetében ld.: 558–

561.
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közölt, s közép-európa, benne magyarország gyakran szerepelt a címlapokon is, 
ami 1914 előtt nem volt jellemző. a háború, illetőleg a kommunista mozgalom jelen-
tette politikai kihívás átalakította a lapok szellemiségét és meghatározta a fókuszba 
kerülő témákat is, gyakran a baloldal és a nacionalista – egyben sokszor antisze-
mita – jobboldal ismétlődő pengeváltásaiként. összességében egy fokozatosan jobbra 
tolódó sajtóval kellett a közéletben számolni, ami befolyásolhatta magyarország 
megítélését is. a legnagyobb példányszámú napilap, a Le Matin végül a szélsőjobb-
nál kötött ki, de a Le Journal és a Petit Parisien is erősen jobbra tolódott, ám a minő-
ségi Le Temps szintén engedett utóbb a szirénhangoknak (a Vichy-korszak idején 
kompromittálódott lap 1944-ben meg is szűnt, de elsőrangú szerkesztőit szinte azon-
nal átvette az induló Le Monde).27

az anyagi bevételek mellett, az épp kormányon lévő irányzat is meghatározó volt. 
az állam és a minisztériumok befolyása általában jelentősnek ítélhető. a szerkesztő-
ségek fenntartása, a nyomdaköltségek, a papír olykor egekbe szökkenő beszerzési 
ára és a terjesztés, továbbá az információkért fizetett összegek mind anyagias szem-
léletet diktáltak. a lapok alapvető szellemiségében a 20-as évek során nem állt be 
radikális fordulat, de a békerendszer iránti kritika nőtt, miközben a 30-as évekre  
a tekintélyuralmi rendszerek felé egyre ritkábban fogalmaztak meg kemény véle-
ményt a nagyobb francia lapok (mialatt a baloldali orgánumok továbbra is kritikusak 
maradtak, ezek olvasottsága viszont alacsonyabb volt). sok zsurnaliszta várta az ese-
dékes borítékot (minisztériumokból vagy a követségekről), miközben a szerkesztő-
ségek napi hozzáállása bizonytalanságot árult el.28

a külföldről a francia sajtóra gyakorolt befolyást nem lehetséges pontosan fel-
mérni, erre a különféle témák gyakoriságából és azok tálalása szerint következtethe-
tünk, illetőleg egyes levéltári dokumentumok igazítanak útba, de nem biztos, hogy 
ezek alapján a szubvencionálás rendszeressége vagy bizonyos kérdésekhez kapcso-
lódó eseti jellege is kimutatható. Bizonyos, hogy volt ilyen magyar részről is. felté-
telezhető, hogy a mérvadó lapok egy részében magyarország növelte a befolyását, 
direkt anyagi juttatásokon és személyes szálakon keresztül is. a 20-as évek második 
felére már összehangolt akciók is lehetővé váltak. minderről a párizsi magyar követ, 
báró korányi frigyes egyik 1927 februárjában Bethlen miniszterelnökhöz írott, 
bizalmas levele tanúskodik, amelyben – mások mellett – kiemelten említi a Le Temps, 
a Figaro és az akkori kormánypártokhoz közel álló L’Oeuvre című napilapokat. 1925 
végén húsznál több lap (köztük öt országos) bevonásával indult volna (a francia kül-

27 aLbert, 1971. 549. – Histoire générale de la presse française, 464–465, 510, 520, 539–543, illetve 
485.

28 Histoire générale de la presse française, 485, 487–488, 520.
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ügy csendes jóváhagyása mellett) nagy sajtókampány, de ezt a frankhamisítási ügy 
kirobbanása keresztezte.29 a Le Temps volt külpolitikai szempontból kétségtelenül  
a legfontosabb napilap Párizsban.

1930-ig közép- és kelet-európa országai kiemelkedőnek ítélték a párizsi sajtó 
befolyását az európai diplomáciára. a kiindulópontot általában nem a példány-
szám, hanem a vélelmezett befolyásos összeköttetések és a lap megnyerésére fordít-
ható összegkeret adta. a kölcsönös előnyök, így például az ingyenes hírszolgálati 
szívességek, de az ideológiai rokonszenv is alapot adhattak az együttműködésre. 
előfordult, hogy szélesebb körű szerződést kötöttek a lapok képviselői, kialkudott 
tarifával – Bulgária esetében a Le Temps két újságírója kötött ilyet, más lapokban 
megjelenő cikkekre és hírszolgálatra is vonatkozóan, 750 ezer frankos szubvenció-
val .30 ennek csak kevesebb, mint a felét fordította ekkoriban magyarország a Le 
Temps szerkesztőinek megnyerésére, akik időnként nem teljesítették vállalásaikat, de 
mégis kifizetődőbbnek látszott folytatni a dotálásukat, az eredményekkel pedig 
utóbb mindinkább elégedett lehetett a magyar követség, hiszen továbbra is fenntar-
tották az együttműködést. említhető, hogy később, a harmincas évek derekán louis 
de Vienne korábbi budapesti francia követ is a lapban publikálta magyarbarát hang-
vételű cikksorozatát.31

antiszemitizmus politikai, irodalmi és „zsigeri” változatokban

indokoltnak tűnik arra is kitérni, hogy a numerus clausus kérdése a 20-as évek fran-
cia sajtójában milyen általánosabb légkörben – és e kérdés megítélését ambivalenssé 
is tevő szellemi-politikai közegben – jelent meg. Így például érdemes azon elgondol-
kodni, hogy a magyar kormány érveléséből itt-ott feltűnő elemek vajon teljesen úgy 
jelentek-e meg a demokratikus berendezkedéssel bíró nyugat-európa számos pol-
gára előtt, mint amelyek egy minden megfontolás nélkül elvetendő, a jogegyenlősé-
get megkérdőjelező argumentáció részei. általános érvényű megállapításokat tenni 
itt is nehéz. amennyiben viszont nem vetjük el az e sorok írója által megalapo  zottnak 
tekintett hipotézist, amely szerint látható összefüggés állt fenn magyarországon az 
1918 előtti antiszemita közbeszéd, a sajtócikkek, majd a különböző 1919 után fellépő 
mozgalmak megerősödése, sőt utóbb a 30-as évek végén fellángoló antiszemitizmus 

29 ld. fentebb is: mnl ol k 64, 41. tétel, illetve az alábbi hivatkozásokat: Bethlen titkos iratai, 273. 
és abLonczy, 2008/c. 41.

30 Histoire générale de la presse française, 502–503.
31 mnl ol k 64, 41. tétel, 170. res. pol. Praznovszky Bánffyhoz, 1921. április 18., illetve 292. res. 

pol. Praznovszky Bánffyhoz, 1921. június 30. – Bethlen titkos iratai, 273. – abLonczy, 2008/a. 33.
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és a háborús esztendők diszkriminációja, végül pedig a zsidóság tragédiája közt is, 
akkor egyes idevágó összefüggésekre nyugat-európa és különösen franciaország 
tekintetében szintén fel kell hívni a figyelmet.

a magyar numerus clausus kapcsán petíciót kezdeményező brit, illetőleg francia 
zsidó szervezetek azzal szembesültek az első világháború után, hogy minden koráb-
binál több erőfeszítést kell tenniük a sokszor menekülésre is kényszerülő, közép- és 
kelet-európában, az új politikai határok között bizonytalan helyzetbe kerülő zsidó 
közösségek védelmében. mindeközben fel kellett venni a küzdelmet a világháború 
traumája nyomán a közbeszédben és a sajtó nyilvánosságában jelentkező összeeskü-
vés-elméletek terjedésével szemben, ezek ugyanis főképp a zsidóságot állították – sö -
tét színekkel megrajzoltan – elméleteik középpontjába. a numerus clausus elleni petí-
ciót a népszövetség előtt személyesen és harcosan képviselő lucien Wolf a jelentős 
londoni konzervatív napilap, a Morning Post – később könyvformátumban is napvilá-
got látó – cikksorozatára (amelyet 17 részletben adtak közre 1920. július 12-től terje-
delmes cikkekben) kénytelen volt bővebben reagálni. a cikkek ugyanis nyíltan legiti-
mitást adtak a „Cion bölcseinek jegyzőkönyve” néven elhíresült, sok ízben publikált 
könyvnek, melyet „figyelemre méltó” alkotásként kezeltek. a háború okai mögött  
a zsidóság szerepét domborították ki az írások, a konzervatív politikusok pedig job-
bára nem tartották feladatuknak, hogy a leplezetlen antiszemita érveléssel szemben 
fellépjenek, amit Wolf elkeseredetten konstatált, különösen Winston Churchill eseté-
ben. mialatt a Joint Foreign Committee és az Alliance israélite számos a kelet-európai 
zsidóságot, főképp az oroszországból menekülteket érintő kérdéssel foglalkozott – nép-
szövetségi kezdeményezések útján is – nem mehettek el szó nélkül a hazájukban 
mutatkozó, vészjósló tendenciák mellett sem.32 a numerus clausus kérdése – mint 
annak hangot is adtak – őket elsődlegesen mint törvénybe iktatott precedens és példa 
aggasztotta, így lépéseik tágabb nemzetközi kontextusáról megfeledkezni nem sza-
bad, s arról úgyszintén nem, hogy országaikban a politikai antiszemitizmus nyíltabb 
formái jelentkezhettek egy erősebb bevándorlási hullám függvényében is.33

32 woLf, lucien: The Myth of the Jewish Menace in World Affairs. new york, macmillan, 1921. 1–3. 
– Antisemitism. A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution. Vol. 1: a–k. ed. Levy, 
richard s.. santa Barbara, Denver, oxford, aBC Clio, 2005. 108–109.

33 woLf, lucien: Russo-Jewish refugees in eastern Europe. Report on the fourth meeting of the 
Advisory Committee of the High Commissioner for Russian Refugees of the League of Nations, 
held in Geneva, on April 20, 1923. london, offices of the joint foreign Committee, 1923. 6., 
16–17, 29, 42. – KerePeszKi róbert: “The racial defense in Practice”. The activity of the Turul 
association at Hungarian universities between the two world wars. in: The numerus clausus in 
Hungary. Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central 
Europe. ed. KaráDy, Victor and nagy Péter Tibor. Budapest, Pasts inc. Centre for Historical 
research, History Department of the Central european University, 2012. 142. 23. lábj.
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az 1910-es és 20-as évek során anglia neves katolikus írója, teológus, gondol-
kodó és detektívregények népszerű szerzője, gilbert k. Chesterton tartotta napiren-
den a „nemzetközi zsidó” imázsát, érvelése pedig a beleférni látszott a kor irodalmi 
etikettjébe. angliában az antiszemita politikai diskurzus erősödése a 19. századtól 
jellemző volt, egy nagyobb bevándorlási hullámmal pedig tovább erősödött az 1900-as 
évek elején, anélkül, hogy igazán markáns elutasítása jelentkezett volna, bár a sziget-
országban a zsidósággal szembeni ellenérzések és az antiszemita érvelés inkább bur-
kolt maradt.34 Brit diplomaták nem ritkán adtak hangot zsidóellenes érzelmeiknek 
írásban is. a kor kiemelkedő diplomatája, a párizsi békeszerződések egyik előkészí-
tője, Harold nicolson azt javasolta a brit fasiszták vezetőjének, oswald mosleynak 
írott levelében, hogy elsődlegesen a tónusát moderálja, ha a zsidóságot támadja,  
s civilizált brit módjára „vegye le a cipőjét” mielőtt „övön aluli rúgásra” ragadtatja 
magát.35

a nagyobb múltra visszatekintő antiszemita diskurzus – a maga rögzült toposzai-
val – a iii. francia köztársaságban sem rekedt meg a politikai periférián. a kérdés 
számos érdekes és fontos részletére itt ugyan nem térhetünk ki, azonban minden 
túlzás nélkül állítható, hogy a politikai antiszemitizmus mély gyökerekkel bírt fran-
ciaországban 1789 óta, míg végül a republikánus eszme és annak ellenfelei közötti 
küzdelmek egyik központi elemévé nőtte ki magát, a politikai diskurzus, valamint 
bal- és jobboldal harcának visszatérő motívumaként a sajtóban is. Henry du moulin 
de labarthète, Pétain marsall kabinetfőnöke a Vichy-féle „nemzeti forradalom” 
tekintélyes alakja utóbb elismerte zsidóellenes törvénykezésük „spontán és belülről 
fakadó mivoltát”.36 

feltételezhető, hogy a zsidóságot sújtó diszkriminatív törvénykezéssel szemben  
a francia újságolvasók egy jelentősebb hányada közömbös, vagy egyenesen helyes-
 lő nézetet vallott. Ha a nemzeteszme, a biztonság, a prosperitás vagy a szekuláris 
állam volt éppen terítéken, a francia zsidóság politikai szerepe előkerült, gyakran 
némi ambivalenciával azok részéről is, akik a Dreyfus-ügy idején heves antiszemita 
nézetek hangadói voltak. Így maurice Barrès és a királypárti Charles maurras (mind-

34 Antisemitism. A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution. Vol. 1: a–k. ed. Levy,  
richard s. santa Barbara, Denver, oxford, aBC Clio, 2005. 115–116. – trubowitz, lara: Civil 
Antisemitism, Modernism, and British Culture, 1902–1939. new york, Palgrave macmillan, 2012. 
1–50. (a továbbiakban: trUbowitz, 2012.) 

35 yearwooD, Peter j.: Guarantee of Peace. The League of Nations in British Policy 1914–1925. new 
york, oxford, oxford University Press, 170., idézi: trUbowitz, 2012. 51.

36 a kérdéskörre ld. a következő, további szakirodalmat is hivatkozó összegzést: caron, Vicki: The 
Path to Vichy: Antisemitism in France in the 1930s. J.B. and Maurice C. Shapiro Annual Lecture 
(20 April 2005). Washington D.C., United states Holocaust memorial museum Center for advan -
ced Holocaust studies, 2005. 1–24. az idézetet moulin de labarthète-től ld. a 2. oldalon.
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ketten az action française jobboldali mozgalom nagy közéleti tekintéllyel bíró tag-
jai) rövidebb ideig igen befogadónak mutatkoztak, s félretették zsidóellenes néze-
teiket a háború idejére meghirdetett ún. „szent” nemzeti „egység” (union sacrée) 
jegyében.37 

a felsőoktatás egyes területein és a polgári foglalkozások esetében a gyakorlat-
ban érvényre jutó (ha nem is a törvény betűjében megjelenő) származási diszkrimi-
náció már 1940 előtt is feltűnt franciaországban, főképp a frissen bevándorolt zsidó-
ságot érintően, miközben többen sürgettek származási alapon is nyugvó numerus 
clausust. mindez főképp az orvosi és jogászi pályák kapcsán a bevándorlási kérdés-
sel együtt került előtérbe (a 30-as évekre a zsidóság közel felét már a 20-as évek 
elejétől bevándoroltak tették ki). a francia egyetemeken a román diákok diplo-
maszerzését egyszerűvé tette egy a 19. század óta érvényben lévő törvény. 1931-ben 
az ennek módosításáról folyó nemzetgyűlési vita kapcsán az európai tekintélyű 
törvényszéki orvostanprofesszor, Victor Balthazard, a sorbonne orvosi fakultásának 
korábbi dékánja, „román invázió”-t emlegetett, amelynek szerinte „zsidók légiói” 
lehettek a haszonélvezői. Végül a bevándorlási törvénykezés kapcsán a harmincas 
évek közepén az orvosi kamarák akár az egyének honosítását is gátolhatták, illetőleg 
a már állampolgársággal rendelkezők hivatásgyakorlatát akár évekre is felfüggeszt-
hették (Pierre laval kormánya idejétől, 1934–35-től). Bár a Vichy-korszakig a pol-
gári jogegyenlőséget nyíltan nem kérdőjelezték meg, olyan törvénykezés már léte-
zett, amelynek alkalmazása hátrányos lehetett sok – egyébként egzisztenciálisan 
egyedül szakmájára (például orvosi hivatására) támaszkodni tudó – bevándorolt zsi-
dóra nézve. az orvosi és jogi pályák esetében pedig nem volt ritka az antiszemita 
indíttatású diszkrimináció sem, miközben a foglalkozási numerus clausus kérdése 
terítéken maradt.38 

korábban tömegek olvasták, az 1880-as évek bestsellereként édouard Drumont-
nak, a modern francia köztársaság kritikusának antiszemita szintézisét, a La France 
juive (A zsidó Franciaország) című könyvet, amely számos kiadást ért meg. a iii. 
köztársaság „nemzeti” jellegét hiányoló – s az egész jobboldali spektrumra nem 
lebecsülhető hatást gyakorló – action française irányítói egy más típusú, a fentebb 
említettekkel összeköthető és a numerus clausus gondolata felé nyitott antiszemita 
szemléletet képviseltek. az író-publicista Charles maurras (a L’Action Française 
tekintélyes lapigazgatója) – ugyan már jóval a 20-as évek után, a Vichy-korszakban – 
rögzített szembeötlő gondolatokat, amelyek szerint az antiszemitizmus „rossz” és 

37 uo. 4.
38 uo. 5–7., fette, julie: Exclusions: Practicing Prejudice in French Law and Medicine, 1920–1945 . 

ithaca, Cornell University Press, 2012. 1–108.
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veszélyes ugyan, amennyiben „zsigeri antiszemitizmust” (l’antisémitisme de peau) 
takar – ez ugyanis nem „emberi lényként” tekint a zsidókra –, ám ha – írta – a zsi-
dókban a „jó tulajdonságok dominálhatnak”, hazafiakká válhatnak. Ugyanakkor  
a „politikai” és az „állami antiszemitizmus” mégis „üdvös”, mert általa az antiszemi-
tizmus „legrosszabb kilengéseinek” vethetnek gátat.39 

e szavak elgondolkoztatók, ha párhuzamba állítjuk őket az 1920 utáni magyaror-
szági konszolidációs érvrendszer törvény fenntartása melletti elemeivel, melyekkel 
sok tekintetben akár rokoníthatók is.40 Távolról sem szabad azonban azt gondol-
nunk, hogy a francia jobboldal egésze elfogadta volna a jogegyenlőség megkérdője-
lezését vagy a kor antiszemita tendenciáival szembeni teljes közönyt, netán rokon-
szenvet mutatott volna iránta. a katolikusok az action française-t elítélő pápai 
enciklika (1926) után jelentős mértékben fordultak el maurras szellemiségétől, aki-
nek a lapja is hanyatlani kezdett emiatt.41 édouard Drumont említett könyve ugyan-
akkor oly nagy siker volt korábban, hogy a bevételéből antiszemita lapot tudott ala-
pítani La Libre Parole (Szabad szó) címen. a magyar követségnek kapcsolata létesült 
e lappal, újságírójának költségeit Budapestre történt utazásakor a külügyminiszté-
rium fizette.42 mindemellett egészen más szellemiségű újságok támogatására is szá-
míthatott hazánk, mialatt az esetleg a numerus clausus iránt elvi síkon rokonszenvet 
mutató lapokban megjelenhetett magyar szempontból negatív kicsengésű írás is.

a L’Action Française napilap (maurras) 1923. november 2-án foglalkozott első 
ízben részletesebben a numerus clausus kérdéskörével, magyarország nevének emlí-
tésével, viszont romániában zajló események, tudniillik a bukaresti egyetemi zavar-
gások kapcsán. a román diákok követelték a zsidók százalékos korlátozását, uta-
lásokkal arra, hogy azok nem jó honpolgárok, mert „lelkületükben magyarok”. az 
egészen primitív stílusú antiszemita cikk felszólította a „gazdag befolyásos embe-
rek” szolgálatában álló alliance israélite-et, ne akarjanak a zsidók helyzetén a román 

39 idézi: aMzaLaK, nimrod: Fascists and Honourable Men. Contingency and Choice in French Po -
litics, 1918–45. london, new york, Palgrave macmillan, 2011. 134.

40 ld. klebelsberg történeti és belpolitikai érvelésének kitételeit a nemzetek szövetsége felé: mnl 
ol k 305. i. egyházi ügyek 4. évszám nélküli iratok, 79–95. (6711/17 sz. a palliumon). ebben 
élesen elkülöníti a „tősgyökeres” zsidóságot, illetőleg vele szemben a galíciai eredetű „fajilag 
rendkívül zárkózott” elemet, amely „intézményeinket gúnyolni kezdte”, miközben a törvénynek  
a feszültségek levezetését célzó szándékát hangsúlyozza.

41 Prévotat, jacques. la condamnation de l’action française par Pie Xi. in: Achille Ratti pape Pie XI. 
Actes du colloque de Rome (15-18 mars 1989) organisé par l’École française de Rome en 
collaboration avec l’Université de Lille III - Greco n° 2 du CNRS, l’Università degli studi di 
Milano, l’Università degli studi di Roma - «La Sapienza», la Biblioteca Ambrosiana. école 
française de rome, 1996. 370–380, 390–395. (letölthető: http://www.persee.fr/doc/efr_0223-
5099_1996_act_223_1_5038). – Histoire générale de la presse française, 528.

42 abLonczy, 2002, 73.
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nép kárára javítani, a cikk alatt „un paysan du Danube” (egy dunai paraszt) szerepelt 
aláírásként.43 legközelebb 1925-ben, összesen kétszer foglalkoztak a lapban a nu -
merus clausus kérdésével, december 22-én rövid tényszerű híradást adva egy magyar 
nemzetgyűlési vitáról, korábban, november 29-én pedig a magyar zsidóság nevében 
tett (Vázsonyi Vilmos képviselő által fogalmazott) nyilatkozatot ismertették, amely-
ben hazafias érzelmeikről biztosították a magyar kormányt, elhárítva azt, hogy joga-
ikat külföldről (tehát ekkor a népszövetség fórumán) védelmezzék. a szerkesztők  
a más lapból átvett tudósításhoz hozzáfűzték, hogy a magyar zsidók deklarációja 
lehet őszinte, de „csalárd” is, mivel még „közel vagyunk” – írták – a „sötét” napok-
hoz, amikor „izrael volt a király” (où Israël était roi), ezzel utaltak a Tharaud-fivérek 
nagy sikerű könyvének címére.44 

a mindig közösen alkotó jérôme és jean Tharaud 1921-ben jelentették meg köte-
tüket, amely szépirodalmi igényű tálalásban foglalkozott a magyarországon 1919-
ben lejátszódó eseményekkel, és abban a zsidóság szerepével. jérôme a század-
forduló éveiben francia lektorként működött az eötvös Collegiumban, utazásokat 
tett és megismerte magyarországot. később testvérével, aki szintén ellátogatott 
magyarországra és azon belül a felső-Tiszavidékre, könyvet írtak L’Ombre de la 
Croix, azaz A kereszt árnyéka címmel, melyben az észak-kelet magyarországi zsidók 
zárt világába kalauzolták el olvasóikat. alkotásukkal átütő sikerre tettek szert, szinte 
műfajt alapítottak ezzel az egzotikummal fűszerezett, diszkrétebb „szalon-antisze-
mitizmust” reprezentáló regénnyel, amely sok francia zsidó olvasót is megnyert, ille-
tőleg megtévesztett, de talán valóban inkább a kor közegében vált táplálójává az anti-
szemita érzelmeknek. a mű hatalmas példányszámban kelt el, amiként az utalásban 
említett Quand Israël est Roi, vagyis Amikor Izrael a király (az action française-
alapító maurice Barrèsnek dedikálva) szintén jóval százezer példány felett került 
értékesítésre. az utóbbi mű magas honorárium ellenében jelent meg elsőként (két 
részletben) a máig tekintélyes, a művelt franciaország tiszteletét élvező folyóirat,  
a Revue des Deux Mondes hasábjain 1920 novemberében, majd 1921 márciusában. 

az eseményeket teljes mértékben az akkori magyar vezetésnek tetsző interpretá-
cióban adták elő írásukban, miután 1920 nyarán Budapestre látogattak.45 a Tharaud-

43 L’Action Française, 1923. november 2.
44 L’Action Française, 1925. december 22. és november 29. – ld.: szaboLcsi, 1993. 363–368. a Vá -

zsonyi által fogalmazott pontos szöveg: 366–367.
45 LeyMarie, michel: les frères Tharaud. De l’ambiguïté du « filon juif » dans la littérature des 

années vingt. Archives Juives 2006/1. 89–94., 97–99. –tharauD, jérôme–tharauD, jean: Bol-
chevistes de Hongrie i. avant la révolution. Revue des Deux Mondes, novembre 1920 (Tome 60). 
809-850. – Uő.: Bolchevistes de Hongrie ii. michel károlyi et Béla kun. Revue des Deux Mondes, 
mars 1921 (Volume 62). 757–804.
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fivérek a szellemi elithez tartoztak, népszerűek voltak és rangos elismeréseket is kap-
tak, így elnyerték a goncourt-díjat, utóbb pedig mindketten a francia akadémia 
tagjai lehettek. a magyar diplomácia közvetlen kapcsolatot tartott velük az 1920-as 
években, mégpedig Hevesy Pál követen, illetve Baranyai zoltán46 irodalomtörténé-
szen és diplomatán keresztül. felmerült, hogy magyar művészek készítsenek köny-
vük újabb kiadásához illusztrációkat.47

Vizsgálódások egy digitális sajtóarchívumban:  
módszer, megközelítés, hiányosságok 

a francia sajtónak a magyar numerus clausus népszövetség előtti petíciója kapcsán 
megejtett vizsgálata nem lehetett teljes. mindemellett ésszerű szempontok, szelek-
ció, valamint más módszertani megfontolások után, átgondolt keresési kifejezések 
révén a digitális gyűjtemény használata során lehetséges szemléletes összképet adni. 
az adatok gyűjtéséhez a francia nemzeti könyvtár honlapjáról, de bármely interne-
tes keresőprogramból is könnyedén elérhető Gallica (la bibliothèque numérique de 
la Bibliothèque nationale de France) digitális gyűjteményben (nemzeti könyvtár) 
található anyagok felhasználására került sor. a gallica napról-napra bővülő digita-
lizált dokumentumainak száma mára meghaladja a 4 milliót.48 a sajtóarchívum is 
könnyen fellelhető, illetőleg a csoportosítás alapján elérhetők a legfőbb napilapok 
(Les principaux quotidiens) a sajtódokumentumokon belül (Presse et revues). kere-
sés a teljes gallica anyagban és az egyes tematikus szekciókon belül, majd a lapok 
archívumában, illetőleg az egyes dokumentumokban is lehetséges. a sajtótermékek 
esetében a keresések találatai tovább rendszerezhetők a dátum alapján, egy-egy 
évhez rendelhetően. sajnos azonban nem mindegyik sajtótermék archívuma teljes, 
és a keresés sem mindenütt egyformán lehetséges. a találatok a keresés szavai alap-
ján csak megközelítőleg teljesek, viszont relevanciájuk vagy dátum (keletkezés éve, 
évfolyamok) alapján megjeleníthetők a találatok. egy oldalon maximum tizenöt átte-
kinthető digitalizált lapszám tekinthető meg, úgy, hogy textuális környezetében is 

46 Baranyai zoltán (nagyszöllős, 1888. december 12.–Chicago 1948. október 25.) egyetemi magán-
tanár szegeden, 1946-ban a magyar békedelegációnak is tagja volt Párizsban.

47 mnl ol k 107, 41/r. (51. csomó), 1289/41. sz. Baranyai Bárdossyhoz, genf, 1925. december 28., 
illetve Uo. 30.028. sz. Bárdossy Baranyaihoz, Budapest, 1926. január 2. 

48 ld. Bibliothèque nationale de france honlapján: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html (letöltés: 
2017. 12. 14.), a “Collections et services” menüpont alatt, ahonnan megnyitva ld.: http://www.bnf.
fr/fr/collections_et_services/bibliotheques_numeriques_gallica/a.gallica_bibliotheque_
numerique_bnf.html – ld.: La BNF et le numérique patrimonial et culturel. Entretien avec 
Sylviane Tarsot-Gillery. la lettre CoePia, nr. 28. février 2015. 2–3.
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láthatjuk a keresett szót, amely a szöveg egy rövidebb-hosszabb részével együtt tűnik 
elő. a találati pontosság ugyan nem teljes, de az arányok (így pl. mivel és mennyit 
foglalkozott egy-egy sajtótermék) megállapíthatók. kijelenthető, hogy a vizsgálat 
hiányosságai ellenére empirikusabb megközelítést és értékelést tesz lehetővé a digi-
talizált szövegek kereshetősége, mint korábban, a hagyományos módszerekkel. Így  
a hibalehetőségeket elfogadva, jelentős számú és egymással összefüggő cikket lehet 
fellelni és értékelni több évfolyamon átívelően, mélyebb szövegelemzés nélkül is.

sajnos az összetett keresési funkciók működése nem bizonyult alkalmazhatónak, 
így annak használatától eltekintettünk. a legmegbízhatóbb módon két–három kere-
sőszó használatával – egy sajtóorgánum teljes archívumában vagy egy-egy évfolya-
mán belül – volt lehetséges keresgélni. a leggyakrabban és legeredményesebben 
használt kereső kifejezés a „numerus clausus Hongrie” volt, amellyel már az idegen 
(latin) kifejezés nyomán is pontosabb, relevánsabb találatokra lehetett szert tenni. 
alábbi megállapításainkat – döntően – ennek a keresési kifejezésnek alapján tesszük. 
Több más kombinációval is kerestünk (pl. „étudiants juifs hongrois” vagy „israélites 
Hongrie”), ám ezek nyomán kevesebb releváns találat adódott, vagy alkalmasint túl 
sok és az értékeléshez nem kellően áttekinthető – így például csupán a „juif” szót 
tartalmazó, számtalan egyéb vonatkozású cikk esetében. Természetesen vizsgáltuk a 
találatokat az „Hongrie” szóra (és így egyben mindenütt legalább egyszer magyaror-
szágot említő lapszámoknál) is, a szűkebb téma előfordulási arányának a becslésé-
hez. a számszerű közlésekkel kapcsolatban hangsúlyoznunk kell ismételten azok 
hozzávetőleges jellegét, mivel a keresőprogram pontatlanságaival (pl. a karakterfel-
ismerés problémái vagy a szkennelés minősége miatt) számolni kell. az egyes sajtó-
orgánumokon belül végzett keresések eredményeit egybevetve azonban ki lehet zárni 
azt, hogy ugyanazon keresőszavak használata mellett végletesen torz találati ered-
mények jöjjenek elő, természetesen feltételezve, hogy a program minden esetben 
kielégítően működött. 

a vizsgálat csak a legnagyobb példányszámú napilapokra, valamint a befolyás és 
a befolyásoltság szempontjai alapján érdekesnek tűnő újságokra (pl. a Le Temps, 
L’Action Française) és két jelentősebb francia nyelvű izraelita folyóiratra terjedt ki  
(a L’Univers israélite-re és az alliance israélite universelle orgánumára, a Paix et 
Droit-ra). a keresőprogram sajnos nem volt használható az egyébként nagyon érde-
kesnek ígérkező L’Écho de Paris esetében, amelyet valószínű, hogy szintén befolyá-
soltak magyar részről. 
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a „négy nagy” – magyarország és a numerus clausus kérdés 
megjelenése a tömegsajtóban

említettünk egy 1920-as memorandumot, amely a nagyobb lapok támogatását nem 
vélte célszerűnek és hatékonynak, de azért feltételezhető, hogy a magyar propaganda 
figyelme később ezekre is kiterjedt. a nagy napilapok éves szinten általában sokat 
foglalkoztak magyarországgal, azonban a jóval kisebb példányszámú Le Temps ese-
tében ez lényegesen nagyobb lapszámban mutatható ki, mint a nagy tömeglapoknál. 
az országnév gyakorta csak egyszerű névemlítés, például a sportrovatban vagy  
a tőzsdei hírekben. éves szinten keresve az látható, hogy a (nem lényegi kommentár-
ral ellátott) említések számaránya nem magasabb a szövegkörnyezettel bírókénál, sőt 
többnyire alacsonyabb az ilyen találatok száma, miközben értékes információt ezek 
is hordozhatnak.

az egyik legnagyobb példányszámú napilap ekkoriban a Le Matin volt, amely  
– bár jelentősen hanyatlott a két háború között – meghaladta az egymilliós példány-
számot.49 a lap egy-egy év során jelentős számú napon foglalkozott hazánkkal, sok-
szor bővebben is. a magyar numerus clausus kérdése a digitális példányok keresése 
alapján nem lelhető fel a 20-as években. mindeközben csak az említett 1921-es évben 
147 különálló lapszámban tűnik fel magyarország neve. 1920 és 1925 között végig 
minimálisan 100–120 körüli lapszámban szerepelt magyarországról valami.

a Le Matin olykor csaknem lekörözte a Le Petit Parisen-t, de ez utóbbi megőrizte 
pozícióját, mint a iii. köztársaság legnagyobb példányszámú napilapja, amely olykor 
a másfélmilliós példányszámot is elérte. ez utóbbi lapban nem igen található a nume-
rus clausus kifejezés, csupán jóval az 1920-as évek után (pl. 1941-ben). a lap magyar-
országnak – ez bizton kitűnik a találatokból – általánosságban jelentékeny figyelmet 
szentelt, ahogyan a genfben lezajló népszövetségi eseményeknek is, de a numerus 
clausus vitájának nem. Így például a lap 1927. szeptember 8-i száma részletesen tag-
lalta a magyar–román optáns vitát, amelyben – mint hangsúlyozták – gustav strese-
mann vette erőteljesen védelmébe a magyarokat. Címlapra került 1926-ban Bethlen 
istván genfi megpofozásának ügye, az incidensben fellépő támadó (justh iván) fotó-
jával illusztráltan.50

a harmadik tömeglapnak tekinthető újság a Le Journal példányszáma is egymil-
lió felett járt, s a lap üzleti szempontból biztos lábakon állt. a keresések alapján e lap 

49 az alábbiakban a példányszámokra vonatkozó adatok forrásai: Histoire générale de la presse 
française, 456–511, 512–522. – schor, ralph: L’opinion française et les étrangers en France, 
1919–1939. Paris, Publication de la sorbonne, 1985. 9–16.

50 Le Petit Parisien, 1927. szeptember 8. Bethlen elleni támadásról tudósít a lap 1926. június 11-i 
száma.
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magyarországnak a 20-as évek második felétől növekvő figyelmet szentelt, miköz-
ben korábban az előző kettőhöz képest kevesebb lapszámban tűnt fel az országnév. 
mindössze egy cikk foglalkozott 1924-ben a magyar numerus clausus kérdésével, 
arra egyetlen mondattal utalva, egy a román belpolitikát részletesen elemző (a cím-
lapról induló és képpel illusztrált) cikkben. kiemelte a cikkíró, hogy a magyar példa 
nyomába léphet románia is, ahol „zsidókérdés van”, s az egyetemi diákság követeli 
a numerus clausust.51 a harmincas évek során viszont több lapszám is foglalkozott 
a kérdéssel francia vonatkozásban, majd 1938 novemberében az első magyarországi 
zsidótörvényhez kapcsolódóan úgyszintén.52

a negyedik nagy országos napilap, a Le Petit Journal példányszáma már félmillió 
alatt maradt az első világháborút követően, s inkább csak 400 ezer körül mozgott.  
a lapszámokban a 20-as évek második felétől egyre gyakrabban jelenik meg magyar-
ország. a lap az évtized első felében nem szentelt figyelmet a magyar numerus clau-
susnak, később is csak egyszer tűnik fel a törvény közelgő módosítása kapcsán egy 
rövidebb hír Az Est szerkesztősége előtt a törvény változatlan fenntartása mellett 
tüntető diákokkal szembeni rendőrattakról.53

a „négy nagy” tehát nagyon keveset foglalkozott a magyar felsőoktatást érintő, 
nemzetközi szintre került kérdéssel a vizsgált időszakban, 1920 és 1928 között.  
a tömeglapok politikai cikkeiben magyarország más kontextusban viszont gyakran 
szerepelt. a találatok (az önálló lapszámokat jelölők) alapján 1921-ben – más évek-
hez képest – kiugróan sokszor említették e nagy lapok hazánk nevét, így a Le Matin 
147, a Le Petit Parisien 116, a Le Journal 119, s végül a Le Petit Journal 160 számban. 
a 20-as éveket tekintve egy-egy évfolyamon belül magyarországot átlagosan száz 
lapszámban említették, két esetben viszont nyolcvannál kevesebben (a Le Journal és 
a Le Petit Journal 1920-as évfolyamában).54

a napilapok doyenjének számító Le Figaro, illetőleg a legjelentősebb országos 
katolikus napilap a 160-170 ezres példányszámú La Croix tartalmát vizsgálva a „négy 
nagy” esetéhez hasonló eredményre jutunk. a La Croix esetében nem található meg 
a kérdéssel foglalkozó cikk a digitális példányok közt, míg a Figaro három ízben írt 

51 Le Journal, 1924. augusztus 29.
52 a debreceni diákok „sztrájkja” a numerus clausus szigorú alkalmazása mellett pl. megért egy lap 

alján hozott rövidke hírt. Le Journal, 1934. január 9. ld. még a napilap következő számait: 1933. 
május 7., 1933. március 28., 1936. június 8., magyar vonatkozásban 1938. november 19.

53 Le Petit Journal, 1927. október 26.
54 a találatok úgy nyerhetők, ha az egyszerű „Hongrie” szóra keresünk először az összes elérhető 

lapoldalon, majd ezt a baloldalon található „Date d’édition” opciónál a XX. századra szűkítjük, 
ezután lentebb az évfolyamok jelennek meg „Année de parution” címszó alatt, mellettük a lap-
számok pedig feltűnnek zárójelben, az egyes évekre kattintva válnak a számok láthatóvá és bön-
gészhetővé.
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a törvényről, annak módosítása kapcsán: 1927. november 20-án röviden ismertette  
a törvényi változásokat, majd öt nappal később a magyar képviselőházi vitáról szá-
molt be, végül 1928-ban a módosítással szembeni egyetemi tiltakozó mozgalomról 
rövid hírt közölt.55

információk és hangulatváltások a Le Temps hasábjain

a Le Temps, amelynek magyarországhoz fűződő kapcsolatáról szó esett, írásaiban 
jóval többször tért ki hazánkra a digitális keresés alapján. 1920-ban – miközben  
a nagy országos lapokban az említések száma jóval kisebb volt – 245 lapszámban 
fordult elő magyarország, főképp a békeszerződés rendelkezései kapcsán, s egy-egy 
számban többször is. 1921-ben már 316 számban. ekkor az úgynevezett királypucs-
csok, magyarország szomszédaival való kapcsolatai és belpolitikai stabilitása állt  
a középpontban. 1922-ben minimum 346 számban fordult elő magyarország neve, 
általában többször és bővebben, így róla szinte napi szinten esett szó. a numerus 
clausus Bánffy 1922. szeptemberi, népszövetségi szereplése okán került elő először 
egy hosszabb, a címlapon szereplő cikk egyik bekezdésében, amely a magyar kül-
ügyminiszternek a Tanács előtti érvelését foglalta össze, kommentár nélkül, röviden 
így: az országban jogegyenlőség van, de az elcsatolt területekről beáramló diákok 
oktatását csak a törvény mellett lehetséges biztosítani.56

1923-ban 298 számban – egyre bővebb írásokban, a népszövetséggel kapcsolat-
ban, gyakran a pénzügyi-gazdasági konszolidáció tekintetében – említik magyaror-
szágot. a numerus clausus az év során nem lelhető fel. rendszeressé váltak a „Lettre 
de Hongrie” („levél magyarországról”) rovatok, amelyek általában semleges vagy 
barátságos hangvételűek. az egyik ilyen 1923 márciusában például kifejezetten 
erősítette Bethlen pozitív imázsát.57 1924-ben 310 számban került elő magyaror-
szág. 1924. július 5-én a „Lettre de Hongrie” a „sajnálatos” numerus clausust emlí-
tette, miközben átfogó képet festett magyarországról és a francia–magyar kulturális 
kapcsolatokról, a magyar paraszt zsigeri ellenszenvét ecsetelve minden iránt, ami 
„teuton”.

1925 előtt nem található bővebb elemzés a numerus claususról a lap digitalizált 
példányaiban. 1925-ben (amikor 234 számban fordul elő magyarország), július elején 
az év során várható népszövetségi napirend részeként, majd a decemberi közgyűlés 

55 Le Figaro, 1927. november 20., illetve 25., továbbá: 1928. február 15.
56 Le Temps, 1922. október 2.
57 Uo. 1923. március 3.
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kapcsán említik. az év végén ismertették a magyar zsidóság nyilatkozatát, amely 
szerint külső segítséggel nem kíván eredményt elérni. egy későbbi szám kle -
belsbergnek a népszövetség Tanácsa előtt mondott beszédét minősíti „hosszú” iga-
zoló érvelésnek, amely „senkit nem győzött meg igazán”.58 1926-ban 243 számban 
lelhető fel magyarország. rövidebben 1926. április 28-án szólnak a numerus clau-
susról (Lettre de Hongrie), más ügyekkel együtt, egy kissé gunyoros, kritikus írás-
ban – a frankhamisítási ügyből kiindulva –, mint a magyarok „rossz pszichikai köz-
érzetében” értelmezhető jelenségről. márciusban arról tudósítottak, hogy a bukaresti 
egyetem diákságának numerus clausus követelését „kifejezetten magyar inspiráci-
ójú” intézkedésként utasította el az intézmény vezetése.59 1927-ben (246 digitalizált 
lapszámban kerül elő magyarország) egy rövid tényközlésekre szorítkozó írást lehet 
találni témánkról: a címlap rövidhírként (Dépêche) közli, hogy Bethlen decem-
berben a népszövetség Tanácsa előtt képviseli hazáját és hamarosan végrehajtja  
a numerus clausus módosítását. Ugyanez a szám a magyar egyetemeken a zsidó diá-
kok belépését akadályozó megmozdulásokról is írt.60

1928-ban bővebben (310 magyarország nevét tartalmazó lapszámból) hét számban 
volt szó a numerus clausus módosításával kapcsolatos vitákról és a törvény megsza-
vazásáról, a korábbinál sokkal megértőbb hangnemben. a lap egyik márciusi száma 
a numerus clausus „liberális reformja” címen foglalkozott a módosítás felsőházi vi -
tájával, Berzeviczy albert liberális szellemű beszédét értékelve, és azzal állította 
szembe Teleki Pál felszólalását, mint a „művelt” szónok intranzigensen antiszemita 
megnyilvánulását. a cikkíró szerint továbbra is figyelemmel kell kísérni a helyzet 
alakulását, viszont a vallásfelekezeti kitételek eltűntek a törvényből, amit a népszö-
vetség elfogadott, tehát a kérdés „ad acta” került. az 1928. áprilisi Lettre de Hongrie 
már a magyar érvelésnek megfelelően értelmezve szólt a numerus claususról, mint 
gazdasági és Trianonból fakadó intézkedésről, amelynek eredeti célja félresiklott. 
klebelsbergnek a képviselőházban mondott, zsidóságot méltató beszédét szintén 
ismertették, kiemelve a magyar zsidóság (nemzetközileg is) jelentős szerepét az or -
szág modernizációjában.61 1929-ben (309 releváns lapszám mellett) a numerus clau-
sus előkerült ugyan, de már nem magyar vonatkozásban. Így a prágai diákoknak az 
egyetem túlterheltségét illető panaszaival együtt az ottani német diákok zsidóellenes 
követelései és a cseh hallgatók azoktól való elhatárolódása, illetőleg a „zárt szám” 
követelése lengyelországban.62 1930-ban a numerus clausus egyszer még feltűnt 

58 Uo. 1925. július 3., ill. 1925. december 2. és 11.
59 Uo. 1926. április 28. és március 3.
60 Uo. 1927. okt. 28. (ld. még: 2. old.)
61 Uo. 1928. március 18. és április 12.
62 Uo. 1929. december 3., ill. november 20. és 16.
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(pozitív kicsengéssel a magyar kormányra nézve), klebelsbergnek a magyar zsidó-
ság képviselői előtt mondott, nemzeti egységet sürgető beszédének ismertetésekor, 
megemlékezve a szélsőjobboldalnak a miniszter elleni támadásairól is.63

ellenpontok: adalékok és részkövetkeztetések a L’Action Française 
napilap és a francia zsidóság két fontos folyóirata alapján

az antiszemita nézetek iránt nyitott, azokat markánsan képviselő (de taktikai szem-
lélettel a katolikus egyházat respektáló) L’Action Française a nagy lapok átlagánál 
többet foglalkozott magyarországgal, de – talán meglepő módon – a magyar nume-
rus claususnak csekély figyelmet szentelt. két cikket fentebb már említettünk, eze-
ken kívül csupán kettő, megértő hangvételű írás emelhető ki az archívum alapján, 
1927-ből.64 1929-ben már csupán a prágai német egyetemen történt összetűzések és 
a numerus clausus bevezetését követelő diákmozgalmak kapcsán tűnt fel a kifejezés.65 

az action française mozgalom diákszervezetének havi folyóirata a L’Étudiant 
Français még radikálisabban képviselte a harcos antiszemitizmust. 1921-ben élen 
járt a sorbonne magyar zsidó származású esztétika professzora, Victor Basch elleni 
hecckampányban (alpári stílussal és gyűlöletkeltő illusztrációkkal). itt a magyar 
numerus clausust említő cikkre a kérdéses időszakban 1922-ben lehet lelni (azután 
csak 1934-ben). a cikk az egyesült államokban érvényesülő egyetemi diszkriminá-
ciót hasonlította a magyarhoz a „Les ghettos s’indignent” („a gettók szörnyülköd-
nek”) című írásában, amely a L’Univers Israélite folyóiratnak a Harvardon tapasztal-
ható korlátozásokról kifejtett aggodalmára reflektált – a maga stílusában.66

az imént említett francia izraelita folyóiratban (figyelembe véve, hogy hetilapról 
van szó) a napilapokéinál jóval kevesebb magyarországot említő hír van, azonban  
a numerus clausus ezen belül többször és részletesen kerül elő. a nagy múltú és alap-
vetően konzervatív szemléletű sajtóorgánum először 1921. június 17-én foglalkozott 
kifejezetten a törvénnyel, Hivatalos magyarországi antiszemitizmus címen, ismeret-
len forrásból származó, kétségbe vonható adatokkal. 1921-ben négy alkalommal, 

63 Uo. 1930. február 8.
64 az L’Action Française 1927. május 1-jei számában a numerus clausust francia kontextusban említi, 

mint kun Béla rezsimjéből fakadó következményt, és a „zárt szám” szabályozás fontolóra vétele 
mellett érvelt. ld. még: L’Action Française, 1927. december 27. ez utóbbi a román és a magyar 
antiszemita megnyilvánulások és a numerus clausus érthetőségét magyarázza, támadva a Le 
Temps 1927. december 26-án, címlapon megjelent cikkét, amely egyébként a román antiszemita 
mozgalom fő teoretikusának, alexandru C. Cuzának a magyarországi kapcsolatait firtatta.

65 L’Action Française, 1929. november 20.
66 L’Étudiant Français, 1921. április 15. és 1922. október 22. 
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éles kritikával taglalták a kérdést, majd 1922-ben ötször, immár rövidebben.67 1923-
ban tizenegyszer foglalkoztak az egyetemi numerus claususszal, de csak négy alka-
lommal kifejezetten magyarország felé intézve kritikájukat. a középpontban ugyanis 
többnyire a lengyel törekvések álltak, ám egyszer bővebben írtak Bethlennek a tör-
vényt védő érveiről, amelyeket korábbi londoni és párizsi látogatásakor (április–
május) adott elő az alliance israélite delegációjának, akiket a francia fővárosban 
fogadott.68 1924-ben négyszer, tágabb kontextusban került elő a numerus clausus, 
hosszabb terjedelemben, magyar vonatkozásban is.69 1925-ben hét alkalommal, rész-
letesen tértek ki a magyar numerus clausus népszövetség előtti ügyére. a december 
végi szám klebelsberg genfi szereplésével és annak interpretációival foglalkozott.  
a Bethlen és lucien Wolf közötti vitát ironikus tónussal világították meg, de egyben 
az ismertetést – tán némi bizalmat előlegezve – Bethlen felé irányított kéréssel zár-
ták: a magyar miniszterelnök vessen fátylat a múltra, úgy, hogy a törvényt eltörlik!70

1926-ban magyarországot tíz alkalommal említették, néhány a népszövetségi tár-
gyalásokat érintő részletesebb ismertető mellett, további három esetben a folyóirat 
tárgyalta a kelet-európai országoknak a zsidó diákokkal szembeni korlátozásait. 
ezután csak az 1930-as év számai érhetők el a Gallica oldalain, az egyik számban 
klebelsberg „filoszemita” beszédére hívták fel – éles iróniával – a figyelmet. 71

az alliance israélite universelle havonta megjelenő folyóirata a Paix et Droit meg-
hozatalának évében nem foglalkozott még a magyar törvénnyel. a folyóirat nem  
a gallica gyűjteményből tanulmányozható, hanem izrael nemzeti könyvtára és a Tel-
avivi egyetem közös digitális sajtógyűjteményéből.72 ennél a gyűjteménynél a kere-
sés után (adott kombinációra) rendszerezett adatokat lehet kapni a találatok számá-
val. az egyes évekre ezek segítségével az oldal automatikusan grafikonokat állít 
össze, amelyben az adott évben a numerus clausus szóösszetételt tartalmazó cikkek 
száma látható, egy bizonyos kereső kifejezésre (pl. „numerus clausus Hongrie”).

a keresések alapján a Paix et Droit 1921 januárjában a numerus clausus rendelke-
zéseivel közép-európai áttekintés részeként foglalkozott. ősszel pedig az alliance 

67 L’Univers Israélite, 1921. június 17. e számban írták: a zsidó középiskolások száma tizedére esett 
vissza, az összes zsidó egyetemi oktatót kizárták. ld. még: 1921. szeptember 13., október 14., 
november 18., ill. 1922. január 27., február 17., augusztus 25., szeptember 8., november 17.

68 Uo. 1923. június 22. ld. még: Uo. 1923. április 27., augusztus 17., szeptember 14. és október 5.
69 ld. ill. vö. Uo. 1924. március 3., április 4., 11., május 16., július 18., 25. augusztus 1., 8., szeptember 

26., október 10.
70 Uo. 1925. január 16., március 20., június 5., augusztus 21, szeptember 25., december 4., 25.
71 az 1926. augusztus 13. szám ismertette kállay Tibor pénzügyminiszter írását. ld. még Uo. január 

15., június 4., augusztus 20., 27., szeptember 3., 24., október 1., 29. és 1930. február 21.
72 The national library of israel, Digital library – Historical Jewish Press. Url: http://web.nli.org.

il/sites/jPress/english/Pages/Paix-et-Droit.aspx (letöltés: 2017. december 27.)
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israélite népszövetséghez intézett levelét ismertette a folyóirat.73 a decemberi szám 
a numerus clausus korlátozó rendelkezéseiről szólt, bőven idézve Bethlen nemzet-
gyűlési programbeszédéből. az alliance folyóiratában a magyarországgal kapcsola-
tos aggodalmakkal azonos mértékben érintették közép- és kelet-európa más orszá-
gait. októberben a folyóirat áttekintést közölt a közép-európai zsidóság helyzetéről, 
s ebben a magyar törvényt határozottan elítélte, miközben az ország súlyos helyzetét 
és kun Béla rendszerének hatásait elismerte, említve, hogy magyarországon az anti-
szemitizmus korábban nem volt jellemző. 1921-ben összesen hétszer foglalkoztak  
a numerus claususszal és a magyar zsidóság helyzetével, de hosszabban háromszor 
írtak csak erről, tulajdonképpen ekkor is általános közép és kelet-európai összefüg-
gésben.74 a numerus clausus precedens értéke tűnt ezek fényében igen aggasztónak. 
erre utal a folyóirat 1922 év végi cikke is.75 egy 1922. szeptemberi szám cikke 
említi, hogy az alliance, a joint foreign Committee és a kisantant együttesen léptek 
fel – többek közt – a numerus clausus kérdésében a népszövetségnél. az 1922. nov-
emberi szám Bánffy külügyminiszter és lucien Wolf 1922. szeptember 14-én létre-
jött találkozójáról is beszámolt, illetőleg Wolf erről írott levelét közölte.

1924-ben is behatóan – többnyire élesen kritikus hangon, de egyben Bethlen faj-
védőkkel szembeni lavírozását is értékelve – elemezték a magyar zsidóság helyzetét 
és a numerus clausust.76 a szeptemberi számban a népszövetség újabb ülése alatt 
történteket és az alliance és a joint foreign Committee hágai bírósághoz fordulásá-
nak szándékát villantották fel, miközben elismerőleg szóltak apponyiról. a törvény 
– 1928-as megváltoztatása után – ugyan még napirenden maradt a folyóiratban, de 
jelentősége már elhalványult. ez közvetve tükrözte, hogy az alliance és lucien Wolf 
is megelégedett a törvény nemzetiségi és felekezeti diszkriminációt elvben kiküsz-
öbölő módosításával, s Bethlen „jóhiszemű” politikájában bízva hajlandó volt az 
ügyet ad acta tenni.77

*

magyarország és politikai vezetői számára 1928 után kedvezőbb légkör teremtő-
dött, s immár a magyar propaganda is lanyhuló ellenszélben fejthette ki a kívánt 
céljainak megfelelő tevékenységet. a francia baloldal lapjainak a hangvétele – eb -
ben a kérdésben is – igen kritikus maradt, de a magyar konszolidáció előrehaladtával 
franciaországban erősen halványultak az illúziók a kívülről támogatott demokratikus 

73 Paix et Droit, 1921. november.
74 ld. különösen: Paix et Droit, 1921. január, október.
75 Paix et Droit, 1922. december.
76 Paix et Droit, 1924. január
77 LaDányi, 1994, 1130–1131.
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politikai átalakulás iránt, a baloldali-republikánus magyar emigrációban éppúgy, 
mint a törekvéseiket korábban felkaroló francia külügyben. miközben a francia bal-
oldal sajtója továbbra sem szűnt meg a magyar belső berendezkedés éles kritikusa 
lenni, a békeszerződés igazságtalanságát és a belőle fakadó bizonytalanságot sem 
tagadta, ami kifejezésre jutott a későbbi kormányfő, léon Blum 1927 őszi, A magyar 
titok (Le Mystère hongrois) címmel írt hosszabb fejtegetésében is.78 magyarország 
belső és nemzetközi konszolidációja – ellentmondásaival, de egyúttal a stabilitás 
nyújtotta pozitívumokkal – immár befejezettnek tűnt. a szocialista politikus pedig, 
ha kárhoztatta is Bethlen rendszerét, a miniszterelnök „intelligenciájának” egy futó 
bókkal azért adózott. 

78 roMsics ignác: franciaország, Bethlen és a frankhamisítás. Századok, 1983/1. 74-84., Le Populaire, 
1927. október 26.
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Debreceni Péter

a nUmerUs ClaUsUs kérDése  
a lengyel és a magyar felsőokTaTásBan  
az 1920-as éVekBen

1 . Bevezetés

az i. világháborút követően újjáalakuló lengyelország és a monarchiából kiváló 
magyarország az állami élet több szférájában is hasonló problémákkal találta magát 
szemben. ezek közé tartozott az ún. zsidókérdés, ill. annak törvények általi, legiti-
mált szabályozása.

a felsőoktatási korlátozás, a numerus clausus törvény európa több államában is 
felmerült a két világháború közti korszakban, ám először magyarországon foglalták 
törvénybe. az 1920. évi XXV. tc. beterjesztése és parlamenti vitái idején lengyel-
ország hadban állt szovjet-oroszországgal és – sikeres – honvédő háborút vívott.  
a külpolitikai (és egyaránt belpolitikai) nehézségek miatt a felsőoktatási korláto-
zásra irányuló javaslatok kisebb fáziskéséssel jelentek meg a lengyeleknél. a két 
országban szinte párhuzamosan zajló konszolidációs kísérletek lehetőséget teremtet-
tek azon csoportok előretörésének, amelyek lengyelországban a javaslatot a korszak 
során végig felszínen tartották. eközben magyarországon a legitimált (majd 1928-
ban módosított) törvény teljes társadalmi életre való kiterjesztéséért, átfogó rendezé-
séért küzdöttek a hasonló ideológiát képviselő körök és a betartásáért, szigorításáért 
harcoltak (fizikailag is) a bajtársi egyesületek.

a két ország köz- és politikai életében a párhuzamosságok több társadalmi, ideo-
lógiai és oktatási kérdésben is megfigyelhetőek voltak, annak ellenére, hogy alapvető 
és radikális különbségek is (pl. nemzetiségek létszáma, ill. azok politikai képvise-
lete, aktivitása, vagy gazdasági helyzete) szembeötlőek.

a numerus clausus törvényt a magyar parlament 1920 őszén elfogadta, a lengyel 
törvényhozás viszont nem vezetett be egységes, legitimált szabályozást. ennek elle-
nére a kérdés komoly visszhangot kapott (kül- és belföldön egyaránt) és mindkét 
ország életének több szféráját (pl. bizonyos foglalkozási ágazatok, sport) áthatotta, 
miközben komoly politikai és társadalmi következményekkel járt.

Dolgozatunkban a két ország felsőoktatási numerus clausushoz kapcsolódó köve-
teléseit és eseményeit kívánjuk párhuzamba állítani, melyekhez egy vázlatos betekin-
tést szeretnénk nyújtani – elsősorban a lengyel – oktatás- és nemzetiségi politikába, 
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illetve – az összegző részben – megvizsgáljuk, hogy a magyar zárt szám törvény, 
hathatott-e a lengyelországi javaslat(ok)ra.

2. a lengyel politikai helyzet az 1920-as évek elején.  
irányzatok, kormányok, közhangulat

a három különböző birodalom területén újjáalakuló lengyelországnak az állami lét 
minden szférájában súlyos nehézségekkel kellett szembenéznie, gazdasági és társa-
dalmi problémái az oktatási kérdésekre is kihatottak. a feladatok megoldására több 
politikai irányzat, illetve párt tett kísérletet, de a konszolidációs folyamatok nem 
párosultak tényleges eredményekkel. a kormányzati pozícióba kerülő pártok még 
1918 előtt kialakultak, kész politikai programmal léptek fel az i. világháború le -
zárása után, de ezek kibontakozását az integrációval járó nehézségek, valamint  
a súlyos, szinte minden határszakaszon háborúba torkolló külpolitikai helyzet meg-
gátolta.

a kezdeti hónapokban a baloldali, szocialista csoport emelkedett ki, majd 1919 
januárjában (nem az ország teljes területén) tartott választásokon a centrumhoz köt-
hető parasztpártok, illetve a jobboldali, nacionalista csoportok győztek. a helyezet 
az 1922. novemberi választások után sem változott, kiemelkedett viszont a nemzeti-
ségeket tömörítő Bmn (Blok mniejszości narodowej – nemzeti kisebbségi Blokk) 
sikere, akik jelentős számú követet és szenátort delegálhattak a képviselőházba és  
a szenátusba. a csoport működése élénkítő jelleggel hatott a lengyel nacionalista 
politikára, és az antiszemita indulatokat is tovább fokozta.1

magyarországon a konszolidációs politika alapjait lerakó Teleki Pál lemondását 
követően, 1921 tavaszától Bethlen istván miniszterelnök mintegy tíz évig kormá-
nyozhatott, eközben Varsóban egymást váltották a koalíciós alapokon álló kabinetek. 
a feszült légkört mutatta, hogy a lengyel nagyvárosokban gyakorivá váltak a véres 
kimenetelű sztrájkok, utcai összecsapások, melyek hátterében a kedvezőtlen gazda-
sági helyzet, az infláció és a magas munkanélküliség állt.2 a merényletek, ill. azok 

1 az izaak grünbaum által szervezett Bmn a szavazatok közel 20%-át szerezte meg, mely 84 man-
dátumot jelentett a szejmben (a 444-ből) és 27 helyet a szenátusban (a 111-ből). PajewsKi, janusz: 
Budowa drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2007. 171.

2 a gyenge gazdasági helyzetet bizonyítja, hogy 1919-ben az ipari teljesítmény csak a 30%-át érte 
el az 1913-as szintnek. ld. roszKowsKi, Wojciech: Historia Polski 1914–1990. Warszawa, Państ-
wowe Wydawnictwo naukowe, 1991. 33. (a továbbiakban: roszKowsKi, 1991.) 
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kísérletei sem voltak ritkák, 1922 decemberében egy nemzeti demokrata-szimpati-
záns megölte gabriel narutowicz államfőt.3

1923 májusában a centrumba sorolható parasztpártok és a jobboldali (nemzeti de -
mokrata és kereszténydemokrata) csoportok, a kormányzati politika hátterében meg-
kötötték az ún. lanckoroński paktumot. az egyezmény a római katolikus egyház 
(más vallási közösségekkel szembeni) előtérbe helyezését, a lengyel nép pozícióinak 
erősítését az állami élet minden szférájában (elsősorban a nemzetiségek, így a zs i -
dóság visszaszorításával), valamint jogi, kulturális és gazdasági korlátozások ja -
vaslatait tartalmazta a nemzeti kisebbségekkel szemben, ideértve a közép- és 
felső  oktatási intézményekben bevezetendő numerus clausus rendelkezést, melyet  
a társadalomban betöltött százalékos arányban képzeltek el.4 a paktum megpecsé-
telte a komoly kihívásokkal küzdő Władysław sikorski kormánya sorsát, így 1923. 
május 28-án Wincenty Witos parasztpárti politikus alakított kormányt.

3. nemzetiségek és nemzetiségi politika  
a ii. lengyel köztársaságban

lengyelország európa hatodik legnépesebb államaként szerveződött újjá, egy – a ma -
gyarországi viszonyoktól jelentősen eltérően – erősen heterogén nemzetiségű össze-
tétellel. lakosságának közel egyharmada valamely nemzetiséghez tartozott.5 a ii . 
lengyel köztársaság – akárcsak a trianoni magyarország – társadalomszerkezetileg 
magán hordozta az előző század örökségeit, mint pl. a magas agrárnépesség arányát.6 

3 ld. brzoza, Czesław–sowa, Leon, andrzej: Historia Polski 1918–1945. kraków, Wydawnictwo 
literackie, 2006. 232–274. (a továbbiakban: brzoza–sowa, 2006.) – roszKowsKi, 1991. 18–44. – 
Magyar nyelven szoKoLay katalin: Lengyelország története. Budapest, osiris, 2006. 146–168.

4 chojnowsKi, andrzej: Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939 . 
Warszawa, Wydawnictwo Polskiej akademii nauk, 1979. 33. – brzoza–sowa, 2006. 272.

5 LeczyK, marian:Druga Rzeczpospolita Społeczeństwo, Gospodarka, Kultura, Polityka. Warszawa, 
Wydawnictwo „książka i Wiedza”, 2006. 108. (a továbbiakban: LeczyK, 2006.) – toMaszewsKi, 
jerzy: Rzeczpospolita wielu narodów. Warszawa, Czytelnik, 1985. 35. az 1921-es népszámlálási 
összeírás nem teljes, szilézia adatait nem tartalmazza. 1931-re vonatkozóan több eltérő forrást 
találtunk, a hivatalosként kezelt számadatokat vettük alapul. a becsült értékek szerint a hivatalos-
nál megadott lengyelség létszáma alacsonyabb, míg az ukrán, illetve zsidó nemzetiség száma 
magasabb volt.  

6 a foglalkozásszerkezeti helyzet alapján mind magyarország, mind lengyelország európa közepe-
sen fejlett agrár-ipari országai közé tartozott. roMsics ignác: Magyarország története a XX. szá
zadban. Budapest, osiris kiadó, 2005. 190. – az 1930-ból származó adatok szerint 14,5 millió 
lengyel állampolgár tartozott a parasztság csoportjához (a teljes lakosság 53,2%-a), valamint mint-
egy 3 millió fő (11%) tartotta fenn magát és családját mezőgazdasági munkából. a lengyel társa-
dalmi szerkezetre részletesebben ld.: LeczyK, 2006. 117–126. – a magyar társadalomhoz: gyáni 
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a társadalmi elmaradottságot reprezentálta a szellemi foglalkozásúak, értelmisé-
giek, ill. a tőkések és nagyobb földbirtokosok alacsony arányszáma is.7

az első népszámlálás szerint (1921) a 27,2 milliós népességű országban a lengye-
lek aránya 69% körül volt. a 10 évvel későbbi adatok a teljes népesség növekedéséről 
számoltak be, amely elsősorban a nemzetiségi népcsoportokra volt kimutatható.8

Az 1921-es népszámlálás 
adatai

Az 1931-es népszámlálás 
adatai

Lengyel 17,4 millió 69% 21,993 millió 68,9%

Ukrán 3,9 millió 14,3% 4,442 millió 13,9%

zsidó 2,8 millió 7,8% 2,733 millió 8,6%

fehérorosz 1 millió 3,9% 0,99 millió 3,1%

német 1 millió 3,9% 0,741 millió 2,3%

litván 0,1 millió 0,3% 0,083 millió 0,3%

egyéb 0,7 millió 0,8% 0,934 millió 2,9%

összesen 26 900 000 100% 31 916 000 100%

az új állam keretei között élő, jelentős létszámú zsidóságot nem lehetett egységes 
nemzetiségi csoportként kezelni. amellett, hogy különböző integrációs nehézségek 
merültek fel akár gazdasági, akár jogi helyzetet nézve,9 erős politikai megosztottság 
és eltérő szintű asszimiláltság is jellemezte őket. a magyar zsidósággal ellen  tétben  
a korszak lengyelországában több zsidó politikai párt működött, területileg és ideo-
lógiailag – néha radikálisan – különbözve egymástól. a választásokra szerveződő 

gábor–Kövér györgy: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világhábo
rúig. Budapest, osiris, 1998. 217.

7 a kispolgárság létszámát kb. 3 millió főre, az értelmiségi és az egyéb szellemi munkás kategóri-
ába sorolhatóak számát 1,4 millióra teszik a lengyel történészek. LeczyK, 2006. 117–126.

8 ld. 5. sz. lábjegyzet. az egyéb kategóriába főleg a cseh és orosz, valamint a nemzetiségükről nem 
nyilatkozó állampolgárokat sorolták. a becsléseken alapuló – nem hivatalosként – ismert tábláza-
tok mindegyeke e számadatoktól eltérést mutat, pl. Tomaszewski idézett munkájában is meg-
jegyzi, hogy egyes nemzetiségek (pl. a fehéroroszok) jóval nagyobb létszámban éltek a ii. köz -
társaságban, mint azt az állami statisztikák ismertették.

9 a volt orosz területeken a „zsidókra vonatkozó külön határozmányokat” csak 1922 januárjában 
helyezték hatályon kívül. mTi kőnyomatos, napi Hírek, napi Tudósítások, 1922. január 11. 11. 
kiadás. 
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politikai csoportok mellett a nemzetközi zsidó politikai élet képviselői (pl. agudat, 
BUnD, mizrachi, Poalej-syjon) is megméretették magukat.

a legnagyobb közösségek az ország középső területein (Varsó, Łódź) voltak, de  
a keleti országrészeken is nagy számban éltek, jelentős részük ún. shtetlben. ahogyan 
magyarországon, úgy lengyelországban is a zsidóság aránya a kispolgárságon, ill. 
az ipari tevékenységet űző társadalmi-foglalkozási rétegekben volt jelentős. a Tria-
non utáni területeken a zsidó népességnek a városlakók közti aránya a lengyelországi 
viszonyokhoz volt hasonló. ez 1920-ban a magyarországi zsidóságnál 72,7%-ot, 
1930-ban 73%-ot jelentett. ahogyan a ii. lengyel köztársaságban, a Horthy-kor 
magyarországán is kiemelkedő volt arányuk a fővárosban. míg Budapesten 1920-
ban a lakosság 23,2%-a, 1930-ban 19,2%-a volt zsidó lakos, addig Varsóban ezek az 
arányszámok a teljes lakosság 1/3-ához közelítettek.10

Város Létszám Százalék Vajdaság Százalék
Varsó 352 659 30,1% Varsói (és łódźi) 8,7% 
krakkó 56 515 25,8% krakkói 5,6% 
lwów 
(lemberg) 99 595 31,9 lwówi (lembergi) 8,6% 

Wilno (Vilna) 55 006 28,2% Wilnói (vilnai) 5,2% 
lublin 38 537 34,7% lublini 12,8% 
Łódź 202 497 33,5% Poznańi 0,3%

a foglalkozási szerkezetben szintén megfigyelhetőek voltak hasonlóságok. mind 
magyarországon, mind lengyelországban kiemelkedett a zsidóság aránya a szellemi 
szabadfoglalkozásúak, mint pl. az ügyvédek, vagy orvosok körében. magyarorszá-
gon jelentős volt a hitelügyi tisztviselők, és önálló kereskedői szakmákban betöltött 

10 a magyar városlakó zsidóság arányaihoz, ill. Budapest zsidó lakosságának számadataihoz az 
1920-as, 1925-ös, 1930-as és 1935-ös évekből ld. frojMovics kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó 
vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950. Budapest, Balassi kiadó, 2008. 193. – alapvető 
demográfiai különbségnek tekinthetjük, hogy amíg lengyelországban a zsidó népesség száma 
folyamatosan növekedett, addig magyarországon 1927-től csökkent. Don, jehuda–Magos, george: 
a magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése. Történelmi Szemle, 1985/3. 448. – kovács m. 
mária szerint a zsidóság felülreprezentáltságának egyik oka az értelmiségi körök magas urbanizá-
ciós szintje volt, lévén hogy könnyebben érhették el az oktatási intézményeket, pl. nagyobb arány-
ban jártak, járhattak középiskolába. Kovács M. mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus 
Magyarországon 1920–1945. Budapest, napvilág kiadó, 2012. 35.
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szerepük, míg a lengyeleknél a gyógyszerészek, vagy pl. magántanárok közt játszot-
tak fontos szerepet.11

a kisebbségi kérdések szabályozására vonatkozóan 1919. június 28-án lengyelor-
szág a versailles-i békeszerződésben kötelezettséget vállalt, garantálva többek között 
az egyenjogúságot és a vallásszabadságot. az 1921 márciusában elfogadott alkot-
mány megerősítette a korábban rögzített feltételeket.12

a nemzetiségekkel szembeni diszkrimináció, illetve a lengyel nacionalizmus és 
antiszemitizmus nem a ii. lengyel köztársaság alatt felbukkanó ideológiák voltak. 
a számottevő társadalmi bázissal rendelkező nemzeti demokrata irányzat már a 18. 
században bekövetkezett felosztásokért is a zsidóságot tette felelőssé, amelyet, mint 
népcsoportot határozottan negatívan ítélt meg és tiltakozott túlzott befolyásuk ellen 
a kereskedelemben, illetve az iparban, és az állami, valamint szabadfoglalkozá-
sokhoz köthető pozíciókból kívánták őket eltávolítani.13 a konkrét megoldási ja -
vaslatok között a kitelepítéseket, mint például a madagaszkár-tervet támogatták.14  
a csoporthoz jelentős számú bajtársi egyesület kötődött és gyakran alkalmazták  
a bojkott módszerét is, elsősorban gazdasági téren, de a fizikai atrocitásoktól sem 
riadtak vissza.

a korszak elején szintén számottevő politikai (és társadalmi) befolyással ren -
delkező kereszténydemokrata csoport a lengyelség támogatását javasolta a kul -
turális és gazdasági szférákban, mely egyben a zsidóság visszaszorítását jelen-
tette, több fronton (pl. kivándorlás, vagy lengyel iparfejlesztés) teljes összhangban 

11 magyarországon az ügyvédek közt a zsidóság százalékos aránya 50,61% volt, a lengyeleknél ez 
33,5%, a magánorvosoknál 59,95%, illetve 56%. az önálló kereskedők közt magyarországon 57,9%, 
a hitelügyletek önálló keresőinél 88,8% volt az arányuk, míg lengyelországban az újságírók és ki -
adók 22%-a, a magántanárok és nevelők 43,3%-a került ki a zsidóság köreiből. a magyar adatokhoz 
Barta róbert 1990-ben készült tanulmányát vettük alapul, mely adatai a trianoni béke utánra vonat-
koznak, a lengyel adatok 1931-ből származnak. ld. barta róbert: a numerus clausus és a baloldali 
magyar zsidó politikai közvélemény. Sic Itur Ad Astra – Fiatal történészek folyóirata, 1990. i–ii. 
szám. 9–10. (a továbbiakban: barta, 1990.) – MenDeLsohn, ezra: Żydzi Europy Środkowo – Wschod-
niej w okresie międzywojennym. Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWn, 1992. 51. (a továbbiak-
ban: MenDeLsohn, 1992.) – a lengyel zsidóság kulturális ágazatokban vállalt szerepére (pl. nyom-
dák, kiadók) ld. fuKs, marian: Żydowska inteligencja w Polsce 1918–1939. in: Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego. 1988. nr. 3–4. (147–148). 127–135. (a továbbiakban: fuKs, 1988.)

12 Purat, andrzej: status prawny i społeczny mniejszości narodowych w ii i iii rzeczypospolitej. 
in: Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo. Szerk . hauser, Przemysław–
MazurczaK, Witold. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2010. 295. a 10. és 11. cikkely a zsidó-
sággal szembeni kötelezettségvállalásokat érintette, így pl. a zsidó ünnepek tiszteletben tartását, 
vagy a zsidó iskolák finanszírozását.

13 LeczyK, 2006. 159.
14 LisiaK, Henryk: Narodowa demokracja w Wielkopolsce w latach 1918–1939. Poznań, Wydawnictwo 

Poznańskie), 2006. 258–259.
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a nemzeti de  mok  ratákkal.15 e két csoport szoros kapcsolatban állt a római katolikus 
egyházzal is.16

a centrum erőihez sorolható parasztpártok szintén negatívan viszonyultak a zsi-
dósághoz. a Psl „Piast”, amely soraiban tudhatta az 1926-ig fennálló parlamenti 
demokrácia időszakában háromszor is miniszterelnöki pozíciót betöltő Wincenty 
Witost, maga is fenyegetésnek vélte az új állam keretei között élő zsidóságot. Witos 
szerint az ország számára veszélyes és káros, hogy a zsidóság uralja a kereskedelmet 
és a tőke jelentős részét is.17 a jobboldali-centrum koalíciós kabinetek a nemzetisé-
gek képviseletének bevonása nélkül kormányoztak, ettől függetlenül egyre inkább 
terjedt azon vélemény, hogy a zsidóság a politikai hatalmat is magának kívánja.18  
a radikális csoportok a számottevő képviselői csoporttal rendelkező zsidóság politi-
kai hegemóniára törekvését látták, egyes pártok (pl. a Psl „Wyzwolenie” paraszt-
párt) egyenesen lengyelellenesnek állították be tevékenységüket.19 a parasztpártiak 
a jobboldali erőkhöz viszonyítva kevesebbet foglalkoztak a zsidókérdéssel.20

lengyelországban a zsidó dominancia hangsúlyozása, a katolicizmus és juda-
izmus közötti kontrasztok, a kulturális (főként irodalmi) élet „elzsidósodása”, vala-
mint a zsidó kozmopolitizmus tüneteit korlátozó rendelkezésekkel (mint pl. numerus 

15 Korfanty, Wojciech: Naród, Państwo, Kosciół: wybór publicystyki katolicko-społecznej. z pro-
wadzeniem edwarda Baławajdera i andrzeja Brożka). katowice, księgarnia Św. jacka, 1992. 317. 
– LeczyK, 2006. 461. – a lengyel kereszténydemokrata irányzat történetéhez és zsidókérdésben 
alkotott programjához magyar nyelven ld. Debreceni Péter: kereszténydemokrácia és sajtó a ii. 
lengyel köztársaságban. Egyháztörténeti Szemle, 2015/2. 60–74. – a korszak lengyel köz- és saj-
 tóéletében, a jobboldalinak tekinthető irányzatok közül a – vékony társadalmi támogatással és 
korlátozott befolyással rendelkező, de a magyarbarátságot aktívan fenntartó – konzervatív politi-
kai közeg (és komoly tradíciókkal rendelkező krakkói lapja, a Czas) nem volt antiszemitának 
tekinthető. choDaKiewicz, marek jan: Żydzi i Polacy 1918–1955. Współistnienie – Zagłada – Ko -
mu nizm. Warszawa, fronda, 2011. 49. (a továbbiakban: choDaKiewicz, 2011.) 

16 a két világháború közti lengyel katolikus egyház politikai szerepéhez és zsidókérdésben alkotott 
véleményéhez ld. Debreceni Péter: zsidókérdés a két világháború közötti lengyelország vezető 
katolikus napilapjaiban. Egyháztörténeti Szemle, 2015/4. 20–27.

17 mańko, sławomir: Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895–1939). Warszawa, muzeum Historii 
Polskiego ruchu ludowego. 2010. 131–134. (a továbbiakban:mańko, 2010.) – a másik jelentős 
parasztpárt (Psl „Wyzwolenie”) zsidósággal kapcsolatos nézeteihez ld. Uo. 134–137.

18 a Bmn sikereit követően terjedt azon vád, hogy „a zsidók együttműködnek a lengyelekkel ellen-
séges ukránokkal és németekkel”. Kovács istván: a lengyel zsidóság helyzete a két világháború 
között. in: Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról . Szerk . MoLnár judit. Buda -
pest, nonprofit Társadalomkutató egyesület, 2011. 297. (a továbbiakban: Kovács, 2011.) 

19 mańko, 2010. 218. és 219. a nemzeti kisebbségek 89 mandátumot szereztek a képviselőházban 
(ebből 66 volt a Bmn-é), 35 zsidó követtel. a zsidó képviselők 1922. december 2-án megalakítot-
ták a koło Żydowskie-t (zsidó kör). 

20 graboń, agnieszka: Problematika żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie między-
wojennym. kraków, Wydawnictwo mCDn, 2008. 32–33. (a továbbiakban: graboń, 2008.) 
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clausus bevezetése a lengyel egyetemeken) javasolták megoldani. a lengyel elit a zsi-
dóság káros tevékenységére hívta fel a figyelmet, melyet a nemzetközi kapcsolatok 
alakításában fejtett ki. a zsidó társadalom jelentős részének elkülönülése, e csopor-
tok asszimilációs hajlamának megkérdőjelezése tovább erősítette a lengyel antisze-
miták ellenszenvét.21

magyarországon az első világháborút követő forradalmakban, elsősorban a Ta  nács-
 köztársaság létrehozásában és működtetésében a zsidó közösség tagjai tevékeny 
szerepet játszottak. a szovjet-orosz–lengyel háború során, 1920 nyarán mihail Tuha-
 csevsz kij előrenyomulását követően, Białystokban megalakult a lengyel munkás-
paraszt kormány, vezetőik jelentős számban zsidók voltak, akik feladata a kom mu  nista 
be  rendezkedésű lengyelország vezetése lett volna a Vörös Hadsereg győ  zel  mét 
kö  vetően.22

1918-tól – akárcsak magyarországon – több településen zajlottak pogromok, me -
lyek közül a legnagyobb visszhangot a lembergi események kapták. ezek a nemzet-
közi politika érdeklődését is felkeltették, hamarosan vizsgálóbizottság jelent meg 
lengyelországban, mely szerint két év alatt mintegy 600 halálos áldozata volt az 
antiszemita zavargásoknak.23

4. a felsőoktatás helyzete a ii. lengyel köztársaságban

miközben az oktatási szférában magyarországnak az elcsatolt területeken maradó 
intézmények okozhattak nehézséget, addig a lengyeleknek a három birodalom eltérő 
rendelkezései és kulturális szintjei jelentettek megoldandó feladatot.24 magyar vi -
szonylatban két felsőoktatási intézményt kellett a csonka-magyarországi területekre 
visszatelepíteni; a kolozsvári és pozsonyi egyetemek 1921-ben szegeden, illetve 1923-
ban Pécsett kezdték meg működésüket.25 az intézményi hálózat kiépítése mellett  
a lengyelek még egy problémával találták magukat szemben: 1921-ben, minden har-

21 choDaKiewicz, 2011. 24.
22 Kovács, 2011. 296.
23 Uo. – a lembergi események 55 halottat és 463 sebesültet eredményeztek. a historiográfia ismer-

tetését, illetve a pogromról készített korabeli dokumentumot ld.: toMaszewsKi, jerzy: lwów, 22 
listopada 1918. in: Przegląd Historyczny, 1984, 75/2. 279–285.

24 az 1918 előtti időszakban a porosz területeken 6-tól 14 éves korig volt kötelező német nyelven az 
oktatás, az osztrák–magyar területeken a kötelező iskoláztatás nem realizálódott, míg az orosz 
területeken nem kötelezték az iskoláztatást. ld. pl. roszKowsKi, 1991. 34.

25 ujváry gábor: „Egy európai formátumú államférfi” Klebelsberg Kuno (1875–1932). Pécs–Buda -
pest, kronosz kiadó–magyar Történelmi Társulat, 2014. 98.
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madik lengyel állampolgár analfabéta volt, ami valamivel több, mint 7 millió lakost 
jelentett26 (ez majdnem az akkori magyarország teljes népességének 90%-a volt). 

mindkét állam nagy figyelmet fordított a helyzet javítására, mely a költségvetési 
részesedéseknél is szembeötlő volt. 1921/22-ben a magyar állam 4,16%-ot szánt  
a kultuszminisztériumnak, melyet fokozatosan növelt, 1927/28-as évre már 10% 
feletti volt az arány.27 a lengyeleknél szintén szisztematikus emelkedés volt jellemző 
a gazdasági világválság begyűrűzéséig, az aktuális kormányok a kezdeti 5%-ról 
12%-ra emelték az oktatásra fordítandó állami forrásokat, melyek azonban még így 
is elmaradtak a hadseregre fordított összegektől.28 ettől függetlenül a kimagaslóan 
magas analfabetizmust sikerült csökkenteni és az oktatási hálózatot bővíteni, az 
intézményrendszert fejleszteni.29

Tanév Iskolák száma Iskolaköteles 
gyerekek száma 

(ezer)

Iskolába járó 
gyerekek 

száma

Iskolába járó 
gyerekek 
százaléka

1921/22 n . a . 4 810,4 3 317,4 69,0%
1922/23 27 384 4 554,9 3 333,4 73,2%
1923/24 n . a . 4 263,7 3 382,9 79,3%
1926/27 26 579 3 620,0 3 447,2 95,2%
1928/29 26 376 3 746,3 3 569,0 95,3%
1932/33 26 839 4 859,2 4 510,7 89,5%

a kötelező oktatásról szóló törvényjavaslat elfogadásakor (1919. február 9-én) három 
egyetem működött lengyelországban. 1919 májusában nyitották meg a Poznańi 
egyetemet, majd ez év őszén a Báthory istván egyetemet Vilnában (Wilno). a fej-
lesztéseket mutatta, hogy 1923-ban már 17 felsőoktatási intézmény működött a ii. 
lengyel köztársaságban.30

26 LeczyK, 2006. 140.
27 a magyar kultuszminisztérium részesedéseit évenkénti lebontásban ld. ujváry, 2014. 93. – Uő. 

klebelsberg kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája. in: A magyar jobboldali hagyomány 1900–
1948 . Szerk . roMsics ignác. Budapest, osiris, 2009. 399. (a továbbiakban: ujváry, 2009.) 

28 LeczyK, 2006. 143.
29 az európai analfabetizmusra vonatkozó táblázatot ld. LanDau, zbigniew–toMaszewsKi, jerzy: 

Polska w Europie i świecie 1918–1939. Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2005. 260–261. ez alap-
ján a lengyelországi analfabéták aránya az 1921-es 33%-os arányról 1931-re 23,1%-ra csökkent. – 
az iskolába járó, ill. iskolaköteles gyerekek adataihoz ld. brzoza–sowa, 2006. 375.

30 Uo. 384. – a Vilnában szervezett egyetemet kifejezetten józef Piłsudski kezdeményezésére indí-
tották újra, ő javasolta, hogy nevét alapítójáról, Báthory istvánról kapja. Kovács istván: Csoda  
a Visztulánál és a Balti-tengernél. szekszárd, európa, 2006. 87.
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a felsőoktatási intézményrendszer több tradicionális intézményt magában foglalt 
(mint pl. a monarchia alatt is működő, 1364-ben alapított krakkói jagelló egyete-
met), de – akárcsak magyarországon – a főváros fejlődése és frekventáltsága, illetve 
az ottani hallgatói létszám emelkedett ki.31

az öt lengyel állami tudományegyetem mellett műegyetemek (Varsó és lemberg) 
és számos magán, ill. egyéb intézmény (kereskedelmi főiskola, mezőgazdasági fő -
iskola, Bányászati akadémia, Társadalmi Tudományok stúdiuma, stb.) működött.  
a zsidó középiskolákból érkező leendő hallgatóknak egy különbözeti, lengyel nyelvű 
érettségi vizsgát kellett tenniük és csak e feltétel teljesítése után folytathattak tanul-
mányokat az egyetemeken.32

5. magyar törvény és lengyel törvényjavaslat. kísérlet(ek)  
a lengyelországi numerus clausus bevezetésére az 1920-as években

az i. világháborút követően a két ország felsőoktatási intézményei hasonló problé-
mákkal szembesültek. a lengyel sajtóban már 1918 őszén írtak a felsőoktatási hiá-
nyosságokról, melyek a magyarországi helyzettel párhuzamban az előadótermek, 
laboratóriumok, valamint a klinikák helyhiányával, a szükséges eszközkészlet gyen-
 ge szintjével foglalkoztak, és felmerült a hallgatói létszám korlátozásának kérdése.33

az egyetemi ifjúsági szervezetek magyarországon már a korszak elején követel-
ték a nemzetgyűléstől a zsidó hallgatók kitiltását, nyomásukra a kari tanácsok egy 
része 1919 végén „a hallgatói létszám maximalizálása és a zsidó hallgatók számának 
korlátozása mellett foglaltak állást”, a numerus clausus egyes egyesületeknél, mint 
pl. a Turulnál a legfontosabb követelések közé került.34 a budapesti egyetemen az 

31 brzoza–sowa, 2006. 384-385. 1922/23-ban kb. 38 ezer hallgatói járt a lengyel egyetemekre, 1937/38-
ban már 49 ezer, Varsóban több mint 8000-en iratkoztak be a Varsói egyetemre 1937-ben. – ma -
gyarországon az 1920-as évek során klebelsberg kuno kultuszminiszter tudatosan törekedett  
a felsőoktatás decentralizációjára és a vidéki egyetemek, mint a magyar tudományos élet szinterei-
nek fejlesztésére, ld. ujváry, 2009. 399.

32 Kovács, 2011. 297.
33 KuLczyKowsKi, mariusz: Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej 

(1918–1939). kraków, Polska akademia Umiejętności – Prace komisji i Historii i kultury Żydów, 
2004. 440. (a továbbiakban: KuLczyKowsKi, 2004.) 

34 gyurgyáK jános: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Budapest, osiris ki -
adó, 2001. 118. (a továbbiakban: gyurgyáK, 2001.) Prohászka már 1918 májusában arról publikált 
(mintegy a numerus clausushoz vezető érvek kiindulópontjaként), hogy a keresztényeket zsidók 
váltották fel az egyetemeken és miközben a keresztény ifjúság a frontokon harcolt, a zsidóság 
visszakozott a nemzeti ügyek védelmétől; ld. fazeKas Csaba: The genesis of ’Hungarism’: Bishop 
ottokár Prohászka and the extremist right in 1920s Hungary. in: Occasional Paperson Religion 
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orvosi karról már 1919 augusztusában a javasolták a nők felvételének visszaszorí-
tását, a műegyetem meg is vonta a nőktől a látogatási jogot. az 1920. július 22-én, 
Hal  ler istván kultuszminiszter által benyújtott törvényjavaslat az újonnan felvett 
hallgatók létszámának korlátozására vonatkozott, azon elven, hogy annyi hallgató 
iratkozzon be az egyetemekre, „amennyinek alapos képzése biztosítható”. az au  gusz-
 tusi kormánypárti ülésen Bernolák nándor „követelte a nemzetiségi, faji és vallási 
arányszámok nyílt, tehát törvényi szabályozását”, mely a 24-én lezajlott ülésen támo-
gatást nyert. a nemzetgyűlésen tárgyalt javaslat általános vitáján jött módosító indít-
vány alapján került a szövegbe a „nemzethűség és erkölcsi megbízhatóság” kritérium 
is, 1920. szeptember 3-án.35

a szeptember 2–21 között zajló nemzetgyűlési vita során több éles támadó és 
ellenző felszólalás hangzott el, melyek közül kiemelkedett Prohászka ottokáré, aki 
már a magyar középosztály zsidók általi elnyomásáról és egy felsőoktatási prevenci-
óról beszélt.36

a törvényjavaslatot végül, a „diszkriminatív kiegészítéssel együtt” a magyar nem-
zetgyűlés 1920. szeptember 22-én megszavazta, a tudományegyetemekre, műegye-
temre, a budapesti egyetem közgazdasági karára és jogakadémiákra vonatkozóan.37

a magyar kormánypárti, majd nemzetgyűlési tárgyalások idején a lengyel állam  
a létéért küzdött, a Vörös Hadsereg előrenyomulása Varsó elfoglalásával fenyege-
tett, miközben volt olyan egyetemi város (Vilna), amely már kapitulált. a lengyelor-
szági korlátozó javaslat tényleges kezdeményezése a magyar törvény bevezetése után 
bő egy évvel, 1921 decemberében, egy Varsóban tartott hallgatói kongresszuson me -
rült fel, mintegy egy hónappal az után, hogy a népszövetségben két zsidószervezet, 

in Eastern Europe, Vol. 35: iss. 5, article 5. 46. – Prohászkához ld. még Uő.: Prohászka ottokár 
zsidóellenességéről. Egyháztörténeti Szemle, 2008/4. 133–155. – a Turul és a numerus clausus 
kérdéséhez ld. pl. KerePeszKi, róbert: „The racialdefence in Practice”. The activity of the Turul 
associaton at Hungarian universities between the two world war. in: The numerus clausus in 
Hungary . Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central 
Europe . Szerk . KaraDy, Victor–nagy, Tibor Peter. Budapest, Centre for Historical research, 
History Department of the Central european University, 2012. (a továbbiakban: KerePeszKi, 2012.) 
a témát részletesen érinti a 141–145.

35 n. szegvári katalin: Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon . 
Budapest, akadémiai kiadó, 1988. 105, 110. (a továbbiakban: n. szegvári, 1988.) – gyurgyáK, 
2001. 117–123.

36 fazeKas, Csaba: „numerus clausus represents a strong national ideology.” Bishop ottó Prohászka 
and the close number law in Hungary. in: The numerus clausus in Hungary . Studies on the First 
Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe . Szerk . KaraDy, Victor–
nagy, Tibor Peter. Budapest, Centre for Historical research, History Department of the Central 
european University, 2012. 172. Prohászka felszólalása szeptember 16-án történt.

37 n. szegvári, 1988. 127.
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a joint foreign Comitee) és a francia alliance israélite Universelle is tiltakozott a 
trianoni békeszerződés több paragrafusának megsértése miatt. a követelés innentől 
kezd  ve a teljes korszakon keresztül a lengyel felsőoktatási egyesületek egyik legfőbb 
összetartó erejévé vált és hamarosan a teljes oktatási, majd politikai életet áthatotta.38

a zsidó hallgatók jelentős létszámban képviseltették magukat a lengyel egyete-
meken, az 1921/22-es tanévben a beiratkozott hallgatók aránya 24,6% volt, mely 
1925/26-ra 20,7%-ra csökkent. magyarországon a zsidó hallgatók számaránya ezek-
től a számoktól lényegesen alacsonyabbnak tekinthető: 1920-ban 10,4%, 1921-ben 
11,6%, 1922-ben 11,2%, 1923-ban 10,4%, 1924-ben 9,5% és mindkét országban in -
tézményenként eltért.39

Tanév Egyetem Százalék Tanév Egyetem Százalék
1921 Varsó 31,4% 1922/23 Budapest 5,16%

krakkó 29,6% szeged 22%
lemberg 46,6% Pécs 70,16%

1923/24 Varsó 31,6% 1923/24 Budapest 4,3%
lemberg 43,4% szeged 17,2%
krakkó 32,3% Debrecen 12,4%
Vilna 23,% Pécs 59%

38 1921. december 17. és 20-a között tartották a ii. felsőoktatási Hallgatók kongresszusát. kUL-
czyKowsKi, 2004. 441. a találkozót egyértelműen a lengyelországi numerus clausus követelések 
kiindulópontjának tekinti a szerző. – a lengyel bajtársi egyesületek szintén kizárták soraikból  
a zsidó hallgatókat. a tagságba történő felvételnél a származást vették alapul, a vallási szempon-
tokat figyelmen kívül hagyták. a több hallgatói egyesületet tömörítő zPka (związek Polskich 
korporacj iakademickich – lengyel felsőoktatási egyesületek szövetsége) által szervezett 1921. 
április 6–8. közötti, Varsóban megtartott alakuló gyűlésen határozatba is foglalták ezt. ld. toma-
szewsKi, Patryk: Polskie korporacje akademickie w latach 1918–1939. Struktury, myśl polityczna, 
działalność. Toruń, Wydanie i, 2011. 289. (a továbbiakban: toMaszewsKi, 2011.) – egyéni egyesü-
leti szabályozások is voltak. a „lechia” egyesületnek pl., mely a vilnai egyetem gyógyszerészeti 
karán működött, kezdetben tagja lehetett „bármely lengyel hallgatója a vilnai egyetemnek, vallási, 
nemi, származási megkülönböztetés nélkül”. az 1929-es tanévtől a zsidó származású hallgató-
kat nem vették már fel. ld. aLeKsiun, natalia: Together but apart: University experience of jewish 
students in the second Polish republic. in: acta Poloniae Historica 2014/109. 124. (a továbbiak-
ban: aLeKsiun, 2014.) – a nemzetközi szervezetek magyar vonatkozású tiltakozáshoz ld. gyUr -
gyáK, 2001. 123.

39 a lengyel adatokhoz ld. aLeKsiun, 2014. 114. – mańko, 2008. 144. – a magyarokat a magyar 
statisztikai évkönyv alapján hivatkozza Kovács M. mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemi
tizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Budapest, Helikon 
kiadó, 2001. 85.
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a kezdeti lengyel korlátozási kísérletek az 1920. július 13-án elfogadott felsőoktatási 
törvény alapján történtek, mely az intézményeknek megadta a szabad oktatás jogát 
és szabályozta az autonómia kérdését.40 e rendelkezésben rögzítetteket (mely magá-
ban foglalta, hogy az oktatási minisztérium beleegyezésével lehetőség nyílt az adott 
létszámok korlátozásának bevezetésére) kihasználva a lembergi egyetem két karán is 
elrendelték a zsidó hallgatók fogadásának korlátozását, melyet az oktatási miniszter 
azonban nem hagyott jóvá és annulálta azt. az állami politika elutasítása eszkalálta 
a zsidóellenes indulatokat. 1922. október 1-én a hallgatók gyűlést szerveztek, melyen 
arról határoztak, hogy a „11%-os számnak kell a zsidó hallgatók számára mérvadó-
nak lenni” és ezt a kezdeményezést a krakkói egyetemi hallgatóság is támogatta 
október 23-i gyűlésén. négy nappal később a lembergi egyetemisták tiltakozó sztráj-
kot szerveztek, a felsőoktatási intézetek lengyelségének védelmében.41

a diszkriminatív kezdeményezés – akárcsak magyarországon az 1920. évi XXV. 
tc. – kifejezetten a zsidó hallgatók korlátozására irányult (a többi – zömében szláv – 
nemzetiség rendkívül alacsony létszámban volt képviselve a lengyelországi intéz-
ményekben) és komoly vitákat indukált a támogatói és ellenzői között.42 a javaslat 
külön érdekessége, hogy a zsidóságot itt vallásként említik, míg pl. a népszámlálá-
soknál, illetve más statisztikai adatoknál nemzetiségként határozták meg. e lépésnek 
oka az lehetett, hogy az önmagukat lengyeleknek valló, de a zsidó vallásukat tartó 
fiatalokat így kiszűrhessék.

1922 novemberében a Varsói Tudományegyetemen három nagyobb ifjúsági szer-
vezet, az ekkor alakuló młodzież Wszechpolska (összlengyel ifjúság), az odrodzenie 
(Újjászületés), ill. a niezależna młodzież narodowa (független nemzeti ifjúság) 
egyesületek és a krakkói, valamint lembergi hallgatók részvételével együttes petíciót 
fogadtak el, amit julian nowak miniszterelnökhöz és a közoktatási minisztériumba 
(WrioP) is elküldték. miután kazimierz kumaniecki miniszter elutasította a köve-
telést (és elmagyarázta, hogy miért lépett fel korábban a két lembergi kar korlátozó 
rendeletei ellen) a młodzież Wszechpolska politikai támogatást keresett, melyet  
a nemzeti demokraták szejmbeli frakciójában talált meg. a párt 1923. január 16-án 

40 a törvény elkülönítette az állami és magánjellegű intézményeket (ezek felsorolását ld. graboń, 
2008. 51–52.).

41 graboń, agnieszka: Dyskusja nad kwestią „numerus clausus” w roku 1923. in: Rozprawy z 
Dziejów Oświaty, 2000/39. 79–80.

42 KuLczyKowsKi, 2004. 441. – a lembergi ukránság már a korszak elején külföldre (főleg Cseh-
szlovákiába, ausztriába, németországba) küldte tanulni a diákjait, vagy titkos iskolákba jártak, de 
a lengyel intézményeket bojkottálták. a korszak során többször is felmerült ukrán egyetem meg-
nyitása, melyet a lengyel politika elutasított. részletesen ld. PiLch, andrzej: Ukraińcy na wyższych 
uczelniach lwowa 1923–1926. in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, lublin, 
1999/2000. 239–246.
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benyújtotta a szejm oktatási Bizottságába a javaslatot, mely a társadalomban betöl-
tött arányokkal megegyező létszámkorlátozást tartalmazott. a február eleji üléseken 
a téma előadója a jagelló egyetem történészprofesszora, – a szintén nemzeti demok-
rata – Władysław konopczyński volt. a következő hetekben-hónapokban törvény-
hozásban részt vevő pártok a kérdéssel kapcsolatban kettészakadtak, a baloldali, 
nemzetiségi, ill. a Psl „Wyzwolenie” parasztpárt is ellene foglalt állást, az alkot-
mánnyal való ütközésre hivatkozva.43

a kérdés a kari tanácsokhoz került a Bizottságtól. kilenc intézmény 42 kari ta -
nácsának többsége (27) támogatta azt és határozottan csak 9 foglalt ellene állást.  
a jelentős intézményi támogatás után a politikai körök a javaslat törvényhozás általi 
elfogadásával számoltak, ezért is volt meglepetés, hogy a döntéstalaposabb áttanul-
mányozásra hivatkozva áprilisban elhalasztották; májusban pedig bombatámadások 
sora zajlott krakkóban és Varsóban, például a tervezetet ellenző és újabb demonstrá-
ció szervezését megakadályozó Władysław natanson, a jagelló egyetem rektora 
ellen. a május végén bekövetkezett kormányváltás után is napirenden maradt a téma. 
izaak grünbaum véleménye szerint a javaslat az alkotmány első módosításával ért 
volna fel. a Witos-kormány belügyminisztere, Władyslaw kiernik újra is fogal-
mazta azt.44 a június 19-én az oktatási Bizottság (kis többséggel) elfogadta a tör-
vényjavaslatra vonatkozó korábbi módosításokat, viszont a tervezet változtatások 
nélküli elfogadása is előtérbe került, ami ütközött a lengyel törvényhozás szabályai-
val. a „huzavona” alatt nemzetközi (a magyar törvénnyel szemben is fellépő) zsidó 
szervezetek tiltakozásuknak adtak kifejezést, míg Belgiumból a lengyel alkotmány 
megsértéséről publikáltak, és a régi cári mentális befolyás tartósságáról beszéltek.45 
a javaslatot a szejm elnöke, maciej rataj elküldte a Törvényhozói Bizottságba, ahol 

43 graboń, 2000. 80. – KuLczyKowsKi, 2004. 441. az i. magyarországi zsidótörvény elfogadásakor  
a törvényjavaslat ellenzői szintén az alkotmány megsértésére hivatkoztak.

44 ruDnicKi, szymon: from „numerus clausus” to „numerus nullus.” in: Polin, 1987 (2), 246-268.  
(a továbbiakban: ruDnicKi, 1987.) a vitában elhangzott érveléseket ld. 250. 

45 graboń, 2000. 81–82. a javaslat legfőbb támogatója a Poznańi egyetem volt, ahol minden kar 
támogatta azt, míg krakkóban az orvosi és jogi karok, Vilnában a bölcsészeti, lembergben pedig 
az orvosi és a bölcsészkar állt ki határozottan mellette. ellene foglaltak állást a varsói intézmé-
nyek (a Varsói egyetem és a varsói sggW), valamint például a jagelló egyetem filozófiai kara, 
szerintük a numerus clausus bevezetése „gyalázat lenne a lengyel tudomány számára”. – a nem-
zetközi visszhangokhoz ld. graboń, 2008. 142. – toMaszewsKi, jerzy: Najnowsze dzieje Żydów w 
Polsce w zarysie (do 1950 roku). Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWn. 1993. 186. – 1923 
júniusában a zln követe, kazimierz lutosławski előterjesztése a harmadik, javítások nélküli 
javaslatot kívánta elfogadni, ami ütközött a szejm szabályzatának 82. cikkelyével. ez arra vonat-
kozott, hogy nem csak a plenáris, hanem a bizottsági üléseken is kötelező a háromszori felolva-
sás. – a bizottsági szavazáson június 19-n 16:13 arányban ment keresztül a javaslat. ruDnicKi, 
1987. 251.
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viszont ténylegesen is megállt az ügy. a Psl „Piast” pártja, melynek kiernik is  
a tagja volt, nem kívánta annak bevezetését a kincstári reform előtt.46

a törvényhozás általi szabályozás elmaradása azonban nem jelentette azt, hogy 
ne alkalmaztak volna numerus clausus rendelkezéseket lengyelországban. 1923 jú -
liusában az oktatási minisztérium köriratot bocsájtott ki, melyben feljogosította 
az állami intézmények fakultásait, hogy – amennyiben szükségesnek látták – beve-
zethetnek korlátozásokat a felvett hallgatók számára vonatkozóan. a lembergi jános 
kázmér egyetem az 1923/24-es tanévben három karon is alkalmazott korlátozá-
sokat.47

az 1920-as évek közepén a numerus clausus kérdése, az átfogó javaslatok legi-
timált bevezetése állandó, aktív téma maradt lengyelországban. magyarországon 
gömbös gyula már 1922-ben követelte kiterjesztését a gazdasági élet teljes spektru-
mára, míg az egyetemeken való betartása/betartatása, ill. a többi felsőoktatási intéz-
ményekre való kiterjesztése a magyar bajtársi egyesületek egyik fő követelése és 
kohéziós tényezője volt. a komoly taglétszámmal rendelkező Turul pl. „összeforrott” 
a numerus claususszal és az antiszemitizmussal, a szervezet már a törvény létrejötté-
ben is kulcsszerepet játszott.48

a helyzet lengyelországban is hasonló volt, a nem zsidó hallgatók korlátozásá-
hoz, illetve kizárásához kapcsolódó agresszív fellépéseik, fizikai atrocitásaik gyako-
riak voltak.49

1925 februárjában egy Vilnában tartott hallgatói konferencián újból téma volt a zárt 
szám törvényjavaslat. a jelenlévők határozatot fogadtak el, melyben felszólították  

46 ruDnicKi, 1987. 251–252.
47 graboń, 2000. 82.
48 Kovács M., 2012. 62–63. – KerePeszKi róbert: a Turul szövetség. in: A magyar jobboldali hagyo

mány 1900–1948 . Szerk . roMsics ignác. Budapest, osiris, 2009. 342. (a továbbiakban: KerePeszKi, 
2009.) – KerePeszKi róbert: a numerus clausus és a Turul szövetség. in: Jogfosztás – 90 éve. 
Tanulmányok a numerus claususról . Szerk . MoLnár judit. Budapest, nonprofit Társadalomkutató 
egyesület, 2011. 249. – a bajtársi egyesületek magas taglétszáma mindkét országra jellemző volt. 
laky Dezső statisztikáit alapul véve kerepeszki róbert tanulmánya szerint az 1929/30-as tanév-
ben az összes hallgató 47,1%-a volt valamilyen bajtársi egyesület tagja. ld. KerePeszKi róbert:  
a zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti magyarországon. in: 
Tradíció és modernizáció Európában a XVIII–XX. században . Szerk . boDnár erzsébet–DeMeter 
gábor. Budapest, Hungarovox, 2008. 227.

49 graboń, 2008. 52. a lengyel bajtársi egyesületekkel kapcsolatban külön érdekesség, hogy a (már-
ciusi alkotmánynak a vonatkozó részei érintették ezek tevékenységét. a 104. és 105. paragrafus 
szerint egyesületet csak az intézmény szenátusa általi jóváhagyás után lehetett alapítani; gyűlése-
iken, melyeket minden alkalommal a rektoroknak kellett engedélyezni külső személyek nem 
vehettek részt. További szabályozás volt, hogy ezek témájának szorosan kapcsolódnia kellett az 
egyetemi élethez. az alkotmány garantálta a hallgatók számára a díjtalan oktatást, illetve ösztön-
díj-alapítványt a hátrányos helyzetű fiataloknak.
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a lengyel kormányt, hogy minden felsőbb oktatási intézményben vezessék be a nu  -
merus clausust.50

1927. április 2–3-án a Varsóban tartott ii. Tudományos kongresszuson szintén 
szóba került a hallgatói létszám korlátozása. a téma felvetésének hátterében a gazda-
sági, financiális nehézségek álltak. Három héttel később a Poznańban tartott Xii. 
rektorkonferencián újból megvitatták a numerus clausus kérdését, illetve felvételi 
vizsga bevezetését is javasolták, melyet a lembergi egyetem már alkalmazott, a je -
lentkezők felét szűrve ki általa. stanisław Pigon, a vilnai Báthory egyetem rektora 
viszont úgy látta, hogy ezáltal a kvalifikációs vizsga által pont a szláv hallgatók 
kerülnének hátrányba a jobban képzett zsidó hallgatókkal szemben, így a felvételi 
vizsga helyett a nők számára javasolt korlátozást, akik aránya nemegyszer elérte  
a 70%-ot.51 a nőkkel szembeni zárt szám magyarországon nem volt ismeretlen foga-
lom, Budapesten az orvosi kar már 1919 augusztusában javasolta a női hallgatók 
felvételének korlátozását, más karokon a korhatár felemelésével bővítették a javasla-
tot, – és ahogy fentebb említettük – a műegyetemi rektor 1919 őszén meg is vonta  
a nőktől a látogatási jogot.52

a zavargások nem szűntek meg az évtized végén, sőt a gazdasági világválság évei 
alatt tovább radikalizálódtak, komoly presztízsveszteségeket és egzisztenciális káro-
kat okozván a két államnak.

a lengyel antiszemita propaganda a friss diplomások munkaerőpiacán szintén 
aktivizálódott, ahol a fiatal, már egyetem falait elhagyó értelmiségiek lehetőségét 
kívánták korlátozni. a zsidóellenes szervezetek „a lengyel fiatalság kenyerének meg-
fosztásáról” jelentettek meg röplapokat, gyűléseket rendeztek. a nosztrifikációval 
szemben szintén mindkét országban felléptek a hallgatói bajtársi egyesületek.53

a diákok komoly szerepet játszottak a politikában, a köz- és politikai élet formálá-
sában. Tevékenységük, pl. a kvóta bevezetésére irányuló kísérleteik nem kizárólago-
san a zsidó hallgatók ellen irányultak. lembergben az ukrán nemzetiségű diákok 
arányszámait ugyanúgy csökkenteni kívánták (tették is később), valamint a nemzeti 
demokrata körök szervezésében „zsidó- és ukránmentes” napokat tartottak. magyar-
országon a német nemzetiséggel szemben is felléptek a bajtársi egyesületek, a lengyel 
„elv”-hez hasonlóan már 1919/20-ban felmerült a „zsidómentes szemeszter” is.54

50 aLeKsiun, 2014. 119.
51 KuLczyKowsKi, 2004. 445–446.
52 n. szegvári, 1988. 105–111. az orvosi kar Tanácsa 1920. szeptember 15-én (tehát az 1920. évi XXV. 

tc. elfogadása utáni) rendkívüli ülésén elfogadott javaslatok következtében a nőket évekre kizárták 
az orvosi képzésből. 1919 őszén a numerus nullus nők számára történő bevezetése is felmerült.

53 ld. KerePeszKi, 2012. 144.
54 KerePeszKi, 2009. 349.
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6. összegzés

a felsőoktatási numerus clausus (majd a numerus nullus) kérdése mindkét országban 
több jobboldali, radikális politikai csoport és bajtársi egyesület legfőbb követelései 
közé tartozott, fellépéseik és tevékenységük miatt az egyetemeket gyakran a „külö-
nösen veszélyes hely” jelzővel illeték. a kérdés egyik fundamentuma a demagóg 
antiszemita követelések és diszkriminatív igények mellett a lengyel és magyar zsidó-
ság felülreprezentáltsága volt az egyetemi hallgatóság, illetve a szabadfoglalkozá-
súak körében.55

alapvető különbség, hogy az 1920 júliusában Haller istván közoktatási miniszter 
által benyújtott törvényjavaslat nem tartalmazott zsidóellenes diszkriminációra vo -
natkozó részt, az csak később került az elfogadott javaslatba, ezzel szemben az 
1921-es lengyel numerus clausus követelés már kifejezetten a nemzetiségek (azon 
belül a zsidóság) ellen irányult. érdekes felvetés lehet, hogy mi lett volna, ha len-
gyelországban is legitimálják a javaslatot, hiszen azzal a radikális, antiszemita egye-
sületek egyik legfőbb argumentumát ütik ki a kezükből, így az nem került volna 
vissza az egyetemek falai közé és – ebből kifolyólag – elmaradtak volna a véres 
összecsapások, melyek majd az 1930-as évtizedben halálos áldozathoz vezettek.56

a lengyel numerus clausus általános szabályozásának hátterében összetett, komp-
likált, néhol ellentmondásos események álltak. kétségtelenül gátló tényező volt  
a magasnak tekintethető zsidó követek száma a törvényhozás két házában. jelentőssé 
leginkább (főleg grabski idején) a koło Żydowskie (zsidó kör) vált, amely a nume-
rus clausus ügye és a gazdaságpolitikai kérdésekben kialakult viták miatt vonult 
ellenzékbe 1925 őszén.57

a komoly visszhang mindkét országra vonatkozóan megfigyelhető volt, ahogyan 
a politikai és közéletbeli megosztottság is. a magyar törvény, illetve a lengyel törvény-

55 Varsóban a szellemi foglalkozásúak kb. 20%-a volt zsidó, lembergben ez az arány magasabb volt. 
ld. fuKs, 1988. 133–134. – aLeKsiun, 2014. 112.

56 lengyel történészi álláspont (pl. mariusz kulczykowski. – a lengyel bajtársi egyesületek másik 
„aktivitási” okának a lengyelországi zsidó hallgatók egyesületének tevékenysége (és létrejötte) 
tekinthető, a velük szembeni – akár fizikai – harc szintén gyakran előfordult. ezen zsidó egyesü-
letek elsősorban önvédelmi indokkal szerveződtek. a lengyelországi zsidó felsőoktatási egyesüle-
tekhez ld. pl. toMaszewsKi, 2011. 289–296. 

57 érdekes volt már az intézmények véleményezése is. az 1923-as törvényjavaslat legfőbb támoga-
tója a Poznańi egyetem volt, ahol a korszak során végig a legalacsonyabb volt a zsidó hallgatók 
aránya. Poznańt a leglengyelebb városnak tekintették, lakosságának 94%-a volt a korszakban len-
gyel nemzetiségű. az egyetemének hallgatói között 1,4%, később már 0,7% volt a zsidó hallgatók 
aránya. ld. roszKowsKi, 1991. 32. – a törvényjavaslat ellenzőit és támogatóit ld. graboń, 2000. 81. 
– Hallgatói adatokhoz, intézményenként lebontva: graboń, 2008. 143–146.
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tervezet a nemzetközi zsidó szervezetek érdeklődését is felkeltette, lucien Wolf 
többször nyújtott be panaszt az 1920-as évek első felében. a lengyel esetben a nép-
szövetségi intézkedés elmaradt, mivel a kérdés nem lett egységesen, törvény által 
szabályozva, míg a magyar zsidóság klebelsberggel üzent, hogy ne avatkozzanak 
bele a kérdésbe, a magyar zsidóság belső ügyének tekintve azt.58

a hatásokban szintén megfigyelhetőek voltak párhuzamok. magyarországról je -
lentős létszámban vándorolt el zsidó értelmiség. lengyelországban a javaslat többirá-
nyú változásokat indukált. Befolyásolta pl. a szakok, vagy intézmények választását, 
más karok váltak, válhattak népszerűvé, ill. a kivándorlásban is játszott szerepet, de 
sokan felfüggesztették, vagy abbahagyták tanulmányaikat. az intézményváltások  
a lembergből krakkóba lévő vonalon voltak a legjellemzőbbek, ami azért is lehet 
érdekes, mert a krakkói jagelló egyetemről– főleg az orvosi karon gyakori zsidó-
ellenes fellépések miatt – többen hagyták el az országot és fejezték be külföldön 
tanulmányaikat.59

egyes visszaemlékezések szerint „[…] az egyetem sokkal inkább a marginalizáló-
dás, mint az integráció helye volt” a zsidó diákok többsége számára.60 a törvényért 
vívott küzdelmeknek és fizikai fellépéseknek betudhatón azon paradox helyzet is 
előállt, hogy a diszkrimináció, illetve a diszkrimináló szándék számos zsidó hallgató 
életét mentette meg, akik külföldre mentek tanulni és nem tértek vissza lengyel -
országába a későbbi években, így túlélték a holokausztot.61

érdekes kérdés, hogy hatottak-e egymásra a két országban zajló, a zsidó hallgatók 
létszámának korlátozására irányuló törekvések. a kérdés magyarországon lett legi-
timálva és ott is került korábban a törvényhozás elé, ezért érdemes az esetleges 
magyar befolyást megvizsgálnunk.62

1923 februárjában a magyar külügyminisztérium számára készített sajtójelentés 
szerint a zsidókérdés állandó téma volt lengyelországban, „mellyel a jobboldali 
lapok minél többet foglalkoznak oly beállítással, hogy a zsidóság tervszerűen len-

58 gyurgyáK, 2001. 128. –Katzburg, nathaniel: Zsidópolitika Magyarországon 1919–1943. Buda-
pest, Bábel kiadó, 2002. 58–63.

59 KuLczyKowsKi, 2004. 425.
60 aLeKsiun, 2014. 117. 132. és 137. – érdemes megemlíteni emanuel ringelblum történész nevét, aki 

a ii. világháború alatt a varsói gettó eseményeiről készített feljegyzéseket. a dokumentumokból  
a Varsói gettó krónikája címmel jelent meg könyv. ringelblum eredetileg orvosi karra készült, 
majd végül bölcsészkari hallgató lett Varsóban. 

61 http://mysl24.pl/spoleczenstwo/1823-numerus-clausus-protoplasta-parytetow.html
62 a magyar nemzeti levéltár országos levéltárának külügyminiszteri iratai a magyar–lengyel 

kapcsolatokra vonatkozóan erősen hiányosak az 1920-as évek első feléből. a k 63 és k 64 fondjai 
kevés dokumentuma között nincs a numerus clausust érintő anyag.
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gyelország tönkretételére törekszik.”63 az egy héttel későbbi beszámoló már utal  
a magyar numerus clausus törvényre. eszerint: „a szocialista Robotnik [munkás] a 
numerus claususra vonatkozó indítvánnyal kapcsolatosan azt írja, hogy a lengyel 
antiszemiták a magyar viszonyokra is hivatkoznak. Horthy kormányáról azonban 
jobb nem is beszélni, s Horthy magyarországa ne szolgáljon lengyelországnak pél-
dául.”64 [kiemelés tőlem – D. P.]

a következő említés két és fél évvel későbbről, 1925 augusztusából származik.  
a sajtóelemzés szerint két lengyelországi napilap a Polak-Katolik [katolikus-len-
gyel] és a nemzeti demokratákhoz kötődő varsói Gazeta Warszawska [Varsói Hírlap] 
is foglalkozott a numerus clausus kérdésével és a „zsidók elhatalmasodásáról” írt, 
„igazolva a magyar álláspontot, mely védekezni akar a zsidók elhatalmaskodása 
ellen”.65 [kiemelés tőlem – D. P.] 

az intézményelhagyások, a külföldre vándorlások ellenére 1933-ig emelkedett  
a zsidó hallgatók száma a lengyel egyetemeken, mely hátterében az is állhatott, hogy 
sok zsidó szülő vonakodott leánygyermekeit idegen államokban taníttatni. e növeke-
dés azért is lehet érdekes, mert a gazdasági világválság hatásai 1929-től egyre érez-
hetőbbek voltak lengyelországban, ami egyértelműen az antiszemita propaganda 
erősödésével párosult.66 az 1930-as évtizedben is a lengyel felsőoktatás központi 
kérdése maradt a numerus clausus bevezetése, de általános rendezése elmaradt.67

az oktatási, gazdasági és társadalmi életben bekövetkező korlátozások, szabályo-
zások Piłsudski halála után kaptak intenzitást. a felsőoktatási atrocitásokat és a gaz-
dasági téren zajló bojkottokat leszámítva a szanációs rendszerben egyfajta védelem-
ről lehetett beszélni az antiszemita csoportok, szervezetek követeléseivel szemben.  
a szejmben és a szenátusban helyet foglaló zsidó képviselők, szenátorok jelentős 
része a piłsudskista rendszer szövetségese volt bizonyos tekintetben, sokuk támo-
gatta magát Piłsudskit és hatalmi rendszerét. ez az együttműködés több jelentős 

63 magyar nemzeti levéltár országos levéltár (továbbiakban mnl ol), k 66. sajtó és kulturális 
osztály, 1923- i-5. Varsó. 1923. február 8-i jelentés. 2. 

64 Uo. 1923- i-5. Varsó. 1923. február 15–28-i jelentés 4.
65 Uo. 1925- i-5. Varsó. 1925. 122/pol. augusztus 22. 2. az 1924-re vonatkozó iratok nem találhatóak 

a magyar országos levéltárban, az mTi kőnyomatos napi Hírek – napi Tudósítások, Heti kiadás 
és Bizalmas értesítések 1922-re és 1923-ra vonatkozó anyagai között nem találkoztunk érdemle-
ges dokumentummal.

66 aLeKsiun, 2014. 114–116. – toMaszewsKi, 2011. 289. – kovács istván szavaival a világgazdasági 
válság „Végképp keresztülhúzta annak lehetőségét, hogy kialakulhasson e zsidó középosztály, 
mivel a válság az erre esélyes réteget is proletarizálta. emellett az ország általános gazdasági 
helyezte tápláló forrása lett a Piłsudski által lecsillapított antiszemitizmus megerősödésének.” 
Kovács, 2011. 298.

67 aLeKsiun, 2014. 118. a szerző itt samuel langlas visszaemlékezéseit idézi.
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volumenű kérdésben (pl. költségvetési vitákon való támogatás), valamint a városi 
ön  kormányzatok működésében is megfigyelhető volt 1926-tól az 1930-as évek de -
rekáig.68

1935-től viszont egyértelműen érezhetővé vált a radikális fordulat. kiemelkedett 
ezek közül például a – teljes ország gazdaságára kiható – rituális vágások betiltása 
1936 áprilisában, vagy a zsidó értelmiségek számának csökkentésére irányuló, 1937-
ben elfogadott árja paragrafus.69 a társadalmi is gazdasági élet több szféráját is 
áthatotta a diszkrimináció. 1938-ban a lengyel állami tisztviselők közgyűlése hatá-
rozta el az árja paragrafus bevezetését, két héttel később a lengyel nemzeti Bank 
tisztviselőinek szövetsége tette meg ezt a lépést.70

az 1930-as években a fellépések, egyesületi tevékenységek egyre szervezettebbé 
váltak. a hallgatók újabb követelései az ún. „gettópadok” létrehozására és a zsidó 
hallgatók elkülönítésére irányultak. ezek végrehajtásáért 1936. november 23-tól  
a krakkói orvostanhallgatók az előadásokat is bojkottálták.71 a fizikai fellépésekben 
többször külső elemek is részt vettek, de az sem volt ritka, hogy az utcán 10–12 éves 
gyerekek keveredtek bele a verekedésekbe.72

az első gettópadot a lembergi műegyetem vezette be 1936-ban, és bár maga az 
oktatási miniszter Wojciech Świętosławski ellenezte a diszkrimináció ezen formáját, 
1937-ben mégis törvényes felhatalmazást nyertek az intézmények annak alkalmazá-
sára. a gettópadok, akárcsak a numerus clausus javaslata, élénk nemzetközi vissz-
hangot váltott ki és komoly presztízsveszteséget okozott a lengyel államnak.73

68 ld. męDnecki, Włodzimierz: Żydzi w historii Polski XIX i XX wieku. https://men.gov.pl/wp-content/
uploads/2014/04/ydzi_w_historii_polski_referat_wm.pdf

69 MenDeLsohn, 1992. 110. – toMaszewsKi, 1993. 196.
70 mTi, napi Hírek, 1938. március 30. 5. kiadás – 1938. április 13. 6. kiadás. 1938 májusában zsidó-

ellenes törvények benyújtásáról is írtak a Kurier Polski lapra hivatkozva. ezek elfogadását 1938 
őszére valószínűsítettek: mTi, napi Hírek, 1938. május 26. 9. kiadás.

71 a rektornak benyújtott petíciót 1384 hallgató írta alá, amit komoly számnak tekinthetünk. ez  
a teljes hallgatói létszámnak a negyede (az 1937/38-as tanévben 5989 beiratkozott hallgatója volt 
az egyetemnek, ebbe természetesen beleértve az ukrán, a zsidó, illetve a külföldi állampolgárságú 
diákokat is). a legtöbb aláíró a jog- és orvosi karról került ki, s meglepően sok volt közöttük az 
elsőéves. százalékos arányban a gyógyszerészek támogatták leginkább a javaslatot, 84,42%-uk 
írta alá, ami (főleg ha úgy kalkulálunk, hogy a maradék 15%-os hallgatói arány jelentős része 
zsidó lehetett) kiugróan nagy szám.

72 KrzywicKi, ludwig: Ekcesy antyżydowskie na polskich uczelniach w latach tryzdziestych XX. w . 
Warszawa, Towarzystwo Wydawnicze i literackie,2009. 15–16. (a továbbiakban: KrzywicKi, 2009.) 

73 http://mysl24.pl/spoleczenstwo/1823-numerus-clausus-protoplasta-parytetow.html – KuLczy KowsKi, 
2004. 453–463. – a varsói kereskedelmi főiskolán nem csak a zsidóság számára voltak elkülöní-
tett padok, hanem pl. ’B’ betűvel jelöltek a Bratnia Pomoc, vagy ’W’-vel a Wzajemna Pomoc 
egyesületek tagjai számára a helyeket, a jel nélkül maradt padokat pedig azok a keresztény hallga-
tók foglalhatták el, akik nem voltak egyik szervezet tagjai sem. KrzywicKi, 2009. 78–85.



235

a zsidóság – mindkét országban többször követelt – teljes felsőoktatásból való 
kizárására, a numerus nullus bevezetésére is sor került 1938 májusában a krakkói 
jagelló egyetemen. a több bajtársi egyesület által is intenzíven követelt szabályo-
zást az intézmény orvosi kara az 1938/39-es első évfolyamára életbe is léptette, az 
ukrán hallgatókra 2%-ban megállapított numerus claususszal párhuzamosan.74

magyarországon az 1920. évi XXV. tc. – attól függetlenül, hogy – nem a teljes 
zsidó társadalmi szerepvállalást korlátozta és a magyar törvényhozás 1928-ban mó -
dosította azt, súlyos következményekkel járt. a „zsidóknak nemzetté és fajjá mi -
nősítése egyértelműen a jogfosztás eszköze volt, hiszen így mintegy érvénytelenné 
váltak a rájuk vonatkozó liberális alapú törvények”. a törvény, mint egy lánc kapcso-
lódott az 1938 után következő zsidótörvényekhez is.75

74 KuLczyKowsKi2004. 464.
75 barta, 1990. 17. – Kovács M. mária: The 1920 numerus Clausus and anti-jewish legislation 

after 1938 in Hungary. in: The Holocaust in Hungary in European Perspective . Szerk . MoLnár 
judit. Budapest, Balassi kiadó, 2005. 130–133.
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ujváry gábor

kleBelsBerg kUno és a Trianon UTáni magyar 
felsőokTaTás-PoliTika

a pályáját a 19–20. század fordulóján kezdő klebelsberg kuno fokozatosan emel-
kedve jutott mind magasabb pozícióba a hivatali ranglétrán, s a magyar politika egy  re 
ismertebb személyiségévé vált. az egyetem elvégzése után, 1898-ban „fogalmazó 
segédként” került a legfontosabb magyar kormányzati szervhez, a miniszterelnök-
ségre, ahol aztán – mindvégig az elnöki osztályon, hat miniszterelnököt szolgál-
 va – fogalmazóként, segédtitkárként, titkárként, 1907-től pedig miniszteri ta  ná  csos -
ként folytatta munkáját. elsősorban a nemzetiségi és a nemzetpolitikai kérdések 
tartoztak a feladatkörébe, ám emellett a közigazgatás számos területét, működésé-
nek szinte minden csínját-bínját megismerte. Így a későbbiekben államtitkárként és 
tárcavezetőként is otthonosan mozgott munkakörében, munkatársai nem tudták – de 
nem is akarták – csapdába csalni.

az 1910-tól 1913 végéig közigazgatási bíróként dolgozó klebelsberg valószínűleg 
csak 1913-ban kezdett el az egyetempolitikával foglalkozni. ennek hátterében első-
sorban julián egyesületbéli tisztsége állt. ennek a szervezetnek 1904 és 1914 között 
ügyvezető igazgatója volt. a bosnyák–magyar, tágabban a Balkán és magyarország 
közötti kapcsolatok erősítése érdekében ugyanis klebelsberg azt javasolta, hogy az 
1912-ben alapított – de csak 1914-ben megnyílt – debreceni tudományegyetem böl-
csészkara mindenekelőtt a Balkánnal, a török filológiával és történelemmel, a bizan-
tinológiával és a szlavisztikával kapcsolatos oktatást és kutatást folytasson. nem sok-
 kal ezután már hivatalosan is véleményt nyilváníthatott az egyetemi ügyekről, hiszen 
1914. január elejétől 1917 márciusáig – jankovich Béla miniszter oldalán – a Vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium adminisztratív (mai szóval: közigazgatási) államtit-
kára volt. elsősorban a debrecenivel együtt létrehozott pozsonyi tudományegyetem 
kiépítésében és fejlesztésében vállalt aktív szerepet, ami tökéletesen megfelelt új 
alkotásokat előnyben részesítő habitusának. jankovich Bélával ekkor vetették föl  
a műegyetemen egy közgazdasági szakosztály létrehozásának a tervét is (ami végül 
az i. világháború után jött létre).

klebelsberg decentralizációs céljai már ekkor is megnyilvánultak. egy feltehetően 
1917-ben született – azóta elveszett hagyatékában őrzött – tanulmánya alapján a há -
rom vidéki egyetem erősítését rendkívül fontosnak vélte. kolozsvárnak, Debrecennek 
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és Pozsonynak – földrajzi elhelyezkedésüknek és térségbeli kulturális jelentőségük-
nek megfelelő – kultúrközpont szerepet szánt.1 

ehhez persze hozzájárult, hogy 1917 februárjában a magyar Történelmi Társulat 
elnöke lett, s maradt a haláláig. e minőségében mondott első közgyűlési megnyitó-
beszédében, 1917. április 26-án, a történeti kutatások tervszerűbbé tétele érdekében 
kijelentette: „a debreceni egyetemnek a török hódoltság és a protestantizmus, a ko -
lozsvári egyetemnek az erdélyi fejedelemség történetével, a pozsonyinak pedig  
a XVii. és XViii. század latin nyelvű magyarországi irodalmával és művészetével 
kellene behatóbban foglalkoznia s ennek az iránynak külön tanszékek szervezésé-
ben is kifejezésre kellene jutni.” Új pozíciójából adódóan tehát részben módosította  
a debreceni egyetemmel kapcsolatos, négy évvel azelőtti terveit.2 

amikor mindez elhangzott, klebelsberg – a kormány 1917. június 15-i lemondása 
miatt mindössze tíz héten át – Tisza istván miniszterelnök politikai államtitkára, 
1917. április 5-étől kolozsvár kormánypárti országgyűlési képviselője, egyben az 
országos rokkantügyi Hivatal ügyvezető alelnöke (1915 és 1918 között) volt. Így 
egyszerre látott el közigazgatási, politikai és szakmai-tudományszervezési feladato-
kat – egy rövid, 1918–1919-es kitérő kivételével immár az élete végéig.3 1917. április 
1-jei kolozsvári képviselőjelölti programbeszédében – számos egyetemi tanár és lu -
kács adolf rektor jelenlétében – egyetempolitikai kérdésekre is kitért. megígérte, 
hogy a következő évi költségvetésben ortopédiai klinikát, illetve gyermekgyógyá -
szati tanszéket állítanak föl az univerzitáson, ami részben meg is valósult (az ortopé-
diának végül csak professzora, önálló klinikája nem lett). megállapította: „kolozsvár 
városát a múlt nagy hagyományai, erős magyar érzése, az iskolák, főleg az egyetem 
előkészítő kultúrmunkája egyenesen kijelöli arra, hogy városi politikánk figyelme 
elsősorban ráessék.”4

1 ujváry gábor: „Egy európai formátumú államférfi”. Klebelsberg Kuno (1875–1932). Pécs–Buda -
pest, kronosz – magyar Történelmi Társulat, 2014. 23–28. (a továbbiakban: UJváry, 2014.) – huszti 
józsef: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Budapest, mTa, 1942. 53–54, 177–178, 181–184, 201–203. 
Huszti elsősorban klebelsbergnek a ii. világháború után eltűnt hagyatéka alapján írta munkáját, 
így számos értékes adalékkal szolgál napjainkban is.

2 Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai, 1916–1926. Budapest, athenaeum, 1927. 
10–11. (a továbbiakban: KLebeLsberg, 1927.) 

3 ujváry, 2014. 38–50. – Uő.: „a magyar Történelmi Társulat reneszánszának és legnagyobb virág-
zásának korszaka”. klebelsberg kuno. in: Hét társulati elnök. szerk. szilágyi adrienn. Budapest, 
magyar Történelmi Társulat, 2018. 115–144.

4 klebelsberg gróf programbeszéde. Budapesti Hírlap, 1917. április 3. 5. – a két vállalás teljesítésé-
ről: Magyarország tiszti czím- és névtára XXXVII. évf. 1918. szerk. m. kir. központi statisztikai 
Hivatal. Budapest, 1918. 375–376.
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a tudományszervezés és az ehhez szervesen kapcsolódó elitképzés is az államtit-
kársága idején vált igazán fontossá számára. a felsőoktatási intézmények stratégiai 
fontosságát hamar felismerte, ezért 1922-től mindenféle támadásokkal, karcsúsítási 
törekvésekkel szemben megvédte őket. Ugyancsak az 1920-as évekbeli tetteit előle-
gezte az első, állami alapítású külföldi magyar kutatóműhely, az 1916-ban alapított 
és 1917 elejétől másfél esztendőn át működő konstantinápolyi magyar Tudományos 
intézet. ennek ötletgazdája és ügyvezető alelnöke volt, és mintájára 1920-tól sorra 
hozta létre az egyetemekkel is szoros kapcsolatban álló – a legtehetségesebbek szá-
mára többnyire posztgraduális képzést nyújtó – külföldi magyar intézeteket. magyar 
Történelmi Társulati elnökségében létesítette a Bécsi magyar Történeti intézetet, 
majd már miniszterként ennek párját, a rómait (1923), ezután pedig a Collegium 
Hungaricumokat (Bécs és Berlin: 1924; róma: 1927), Párizsban pedig egy utóbbiak-
hoz hasonló magyar otthont (1927).5

klebelsberg 1918 előtt megfogalmazott terveinek valóra váltását a nagy Háború 
hiúsította meg. a felsőoktatási struktúra komolyabb változtatására és bővítésére 
amúgy sem adódott lehetőség, hiszen 1914-től a hallgatók száma jelentősen csök-
kent. majd csak 1917/18 második félévében, amikor a hadbavonultaknak nyáron há -
rom hónapos pótszemesztert hirdettek, növekedett ugrásszerűen. a hallgatónők lét-
száma viszont számottevően emelkedett a háború idején.6 

a monarchia fölbomlása, magyarország szétesése és az őszirózsás forradalom, 
illetve a Tanácsköztársaság idején klebelsberg a korábbinál sokkal passzívabban 
viselkedett. a dualizmus idején ellenzékiként politizáló Bethlen istvánnal már 1918 
novemberének végén kereste a kapcsolatot, hogy a balra tolódó kormányzattal szem-
ben ütőképes ellenzéki szövetséget alkossanak. ennek érdekében 1919. január 5-én 
pártközi értekezleten igyekeztek az erőiket tömöríteni, ami azonban meghiúsult. a két 
korábbi politikai ellenfél mégis egymásra talált, s e kapcsolat az 1920-as évek politi-
kai vonalvezetésének előzménye lett. 

a Tanácsköztársaság kikiáltása után Bethlen a bécsi antibolsevista Comité veze-
tőjeként fogta össze a nagyrészt arisztokratákból álló politikai csoportosulásokat, 
klebelsberg viszont – a vörösöktől joggal tartva – magyarországon bujkált. a kom-
mün leverése után klebelsberg sopron nemzetgyűlési képviselője lett, Bethlennel 
csak 1921 végén találkoztak ismét az útjaik. a Tanácsköztársaságra adott radiká -
lisan jobboldali reakciók ugyanis mindkettejük politikai ízlését sértették. mivel  

5 ujváry gábor: Kulturális hídfőállások. A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe  
a magyar kulturális külpolitika fejlődésében . i–ii. köt. Budapest, ráció, 2013. (a továbbiakban: 
ujváry, 2013.) és 2017. 

6 A magyar tudománypolitika alapvetése . Szerk . Magyary zoltán. Budapest, Tudományos Társula-
tok és intézmények országos szövetsége, 1927. 35–41. (a továbbiakban: magyary, 1927.) 
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a bármelyik oldalról megfigyelhető szélsőségekkel következetesen szemben álltak, 
csak a magyar politikai élet viszonylagos konszolidációja után vállaltak aktívabb 
szerepet. Bethlen 1921 áprilisában lett miniszterelnök, klebelsberg pedig ez év de  -
cemberétől belügy-, majd 1922 júniusától vallás- és közoktatásügyi miniszter. Utóbbi 
pozícióját a Bethlen-kormány 1931. augusztus 24-i lemondásáig megőrizte, így a tár -
cavezetők közül ő állt a leghosszabb ideig a kormányfő mellett. kettejük együtt  mű-
ködése példás, a magyar kultúrpolitika szempontjából felettébb gyümölcsöző volt. 
eredményeként már az 1930-as években sokan Bethlen–klebelsberg korszaknak 
nevezték az előző évtizedet, s 1926-tól klebelsberg minisztériuma az állami költség-
vetésből a legmagasabb arányú támogatást kapta – 1927-től már több mint 10%-ot.7 

mindezt a pártatlan külföldi megfigyelők is értékelték. a korszak egyik legne-
vesebb tudománypolitikusa, az orientalistaként is nemzetközi hírű Carl Heinrich 
Becker porosz kultuszminiszter 1926-os, egyhetes magyarországi látogatásáról írott 
27 oldalas beszámolójában – amelyet a porosz és a birodalmi miniszterek többségé-
nek, a kancellárnak és a német politikai élet legjelesebb képviselőinek is elküldött – 
elismeréssel írt klebelsberg törekvéseiről. szavainak súlyát növelte, hogy a párton-
kívüli, liberális gondolkodású és a szociáldemokratákkal is kiválóan együttműködő 
Beckert korának legkiválóbb felsőoktatás-szakértői között tartották számon. 

Becker a Trianon utáni magyar fejlődés, a politikai és a gazdasági konszolidáció 
eredményeit méltatta, annak alapját a kultúrpolitika prioritásában fedezte föl. „az 
összbenyomás, amelyet a kormányzatról és annak belpolitikájáról nyerünk – hang-
súlyozta – mindenesetre azt mutatja, hogy sok okossággal és megfontoltan tesznek 
meg mindent a trianoni békeszerződés szörnyű hatásainak […] a leküzdésére, így 
magyarország újjászületésének az alapjait rakják le. mindez elsősorban egy nagyon 
alaposan végiggondolt és rendszerszerűen építkező kultúrpolitika alapján történik.” 
Bár Horthy kezdetben titkos katonai szervezetekkel készült a „végső harcra” a tria-
noni békediktátum ellen, „[…] később tudatosan csatlakozott klebelsberg sokkal 
ésszerűbb és alkotó politikájához. klebelsberg ugyanis a kulturális erősödést kerülő 
úton kívánja elérni – akár a szoros értelemben vett katonai érdekek megsértésével –, 
amikor például egy óriási budapesti laktanyát egyetemi kollégiummá építtet át8 […] 
vagy amikor arra ösztönzi a kormányzót, hogy az állami költségvetésben megüre-
sedett századosi és őrnagyi tiszti állásokat professzori státuszokká alakítsa át, mivel 
gondoskodni kell néhány derék fiatal tudósról, akiket ő [pontosabban a magyar 
állam] képeztetett ki külföldön. De a kulturális szempontokat amúgy is kiemelten 

7 ujváry gábor: Bethlen istván és klebelsberg kuno kapcsolata. in: Gróf Bethlen István és kora . 
Budapest, osiris, 2014. 121–136. – Magyary, 1927. 13–14.

8 itt minden bizonnyal a Budaörsi úton 1922-ben alapított Horthy miklós kollégiumra utalt Becker.
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kezelik, és hihetetlenül magas összegeket fordítanak tudományos képzésre a költ-
ségvetésben.”9

1922 kora nyarán, klebelsberg miniszterségének kezdetekor mindez még elkép-
zelhetetlen volt. Új tárcavezetőként nemcsak a magyar állam reménytelennek tűnő 
gazdasági helyzetével, de további súlyos gondokkal is szembesülnie kellett. a felső-
oktatás területén mindenekelőtt azzal, hogy a debreceni egyetem éppen csak meg-
kezdte működését, ugyanakkor az 1919-ben – szinte teljes tanári gárdájukkal és hall-
gatóságukkal – magyarországra menekült egyetemek helyzete még meglehetősen 
bizonytalan volt. Bár már az 1921: XXV. tc. döntött a kolozsvári és a pozsonyi tudo-
mányegyetem ideiglenes, szegedi és pécsi elhelyezkedéséről, még jó néhány évbe 
került, míg ezek az intézmények – nem utolsó sorban éppen klebelsberg intézkedé-
seinek köszönhetően – megszilárdulhattak, elfoglalhatták a városon belül őket meg-
illető helyet. mint ismeretes, szegeden 1921, Pécsett 1923 őszén kezdődött meg az 
oktatás.10 

az 1920-as évek legelején ugyan klebelsberg is kételkedett a négy tudomány-
egyetem fenntartásának ésszerűségében, miniszterként azonban már határozottan 
kiállt emellett, s osztotta elődjének, Vass józsefnek az 1921: XXV. tc. általános indo-
kolásában megfogalmazott gondolatait. eszerint: „nincsen magyar ember, akinek 
szívében ne égne a vágy, ne élne a remény országunk régi határainak visszaállítására 
és nemzetünk egyesítésére. […] minthogy azonban ez idő szerint ezért a szent célért 
eredményesen csak békés eszközökkel, a kultúra fegyverével küzdhetünk, minden 
eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy ellenséges szomszédaink feletti kultúrfölé-
nyünket továbbra is fenntartsuk […]. ezt a célt elsősorban a magyar tudományosság 
fejlesztése és a tudományos munkásság gócpontjainak, a magyar tudományegyete-
meknek fenntartása szolgálja. mert tudományos és tanintézeteink között nincsen egy 
sem, melynek szellemi kihatása az elszakított országrészek lakosaira nézve mélyre-
hatóbb és kiterjedtebb volna, mint egyetemeinké. 

9 geheime staatsarchiv Preußischer kulturbesitz (a továbbiakban: gsta Pk), Vi Ha, nl. Carl 
Heinrich Becker, 1808. (aufzeichnungen über eine amtliche reise nach Ungarn [1926 mai–juni]). 
szövegét közli: ujváry gábor: Carl Heinrich Becker feljegyzése 1926. május–júniusi magyaror-
szági látogatásáról. in: Lymbus. Magyarságtudományi közlemények. főszerk. Uő. Budapest, Ba -
lassi Bálint intézet–magyar országos levéltár–nemzetközi magyarságtudományi Társaság–or -
szágos széchényi könyvtár, 2006. 279–305.

10 a klebelsbergi felsőoktatás-politika legalaposabb összegzése, amely mostani munkámhoz is sok 
segítséget nyújtott: LaDányi andor: Klebelsberg felsőoktatási politikája, Budapest, argumentum, 
2000. a két egyetem áttelepítéséről: 28–33. mivel ladányi kötete szinte minden fontos problémára 
kitér, a továbbiakban csak az általam legfontosabbnak ítélt csomópontokat emelem ki klebelsberg 
felsőoktatás-politikájából.
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nemcsak hazafias kötelességünk tehát, hogy hontalanná vált egyetemeinket el -
pusztulni ne engedjük, hanem országunk területi integritásának és a magyar nemzet 
jövőjének biztosítása is megköveteli, hogy tudományegyetemeinknek, mint a magyar 
tudományosság és a magyar nemzeti kultúra leghatalmasabb oszlopainak, számát 
ne csökkentsük. […] menekült egyetemeinknek megtartása és ezekkel kapcsolatban 
új vidéki életerős kulturális központok megteremtése olyan fontos életbevágó kultu-
rális kérdés, amelynek elbírálása nem történhetik tisztán pénzügyi tekintetekből.”11

a kolozsvári és pozsonyi tudományegyetemek mellett a nagy múltú selmecbányai 
bányászati és erdészeti akadémia már 1918 végén, 1919 elején magyarországra, sop-
ronba települt – 1920 és 1922 közötti soproni képviselőként klebelsberg is sokat tett 
helyzetének javításáért. az eperjesi evangélikus jogakadémia 1919 márciusában 
mis  kolcra, a máramarosszigeti református jogakadémia 1921 júliusában Hódmező-
vásárhelyre tette át székhelyét. Utóbbi 1924 nyaráig, a miskolci 1949-ig működött. 
az egyházi jogakadémiáktól ugyan már 1921-ben megvonták az állami támoga-
tást, s klebelsberg – majd utóda, Hóman Bálint is – többször hangoztatta, hogy elvi 
okokból sem kívánja fönntartani ezeket az intézményeket, az egyházak és az érin-
tett városok (miskolc mellett eger és kecskemét) támogatásával mégis tovább mű -
ködhettek. 

az utódállamok területén maradt magyar felsőoktatási intézmények már 1919–
1920 folyamán megszűntek: két gazdasági (kassa és kolozsvár) és két jogakadé-
miának (kassa és nagyvárad), valamint a fiumei kiviteli akadémiának is ez lett  
a sorsa.12 a csekély létszámmal működő hittudományi főiskolák egy része viszont az 
új államkeretek között is tovább funkcionálhattak. 

klebelsberg már miniszteri beköszöntő beszédében – sokat idézett mondata mel-
lett, miszerint „nekünk dolgozni kell, és ne feledjük, hogy a magyar hazát ma első-
sorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá” – is utalt 
az egyetemfejlesztés szükségességére. „különös gondot kell majd fordítanunk há -
rom intézményre és ügyágra – jelentette ki 1922. június 19-én, a kultuszminisz té-
rium tisztviselőinek. – az egyik az orvosképzés. […] a második nagy feladat a mű -
szaki képzés, a harmadik a közgazdasági műveltség emelése. mindezért a klinikák, 

11 ht t ps: //net .jog t a r.hu /ezer- ev- tor veny?docid=92100025.TV i&sea rchUrl=/ezer- ev-
torvenyei%3fpagenum%3D47 (letöltve: 2018. július 10.)

12 Magyarországi világi felsőoktatási intézmények a kezdetektől 1945/1948-ig . Szerk . MoLnár 
lászló–zsiDi Vilmos. Budapest, magyar felsőoktatási levéltári szövetség, 2006. 51–52, 59, 
60–61, 75, 79–81, 86. – a hódmezővásárhelyi intézményről: PresztóczKi zoltán: Hódmezővásár-
hely első főiskolája. a máramarosszigeti református jogakadémia utolsó évei. in: A Hódmezővá
sárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve 2016 . Szerk . Uő. Hódmezővásárhely, szeremlei Társaság, 
2016. 163–196.
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a műegyetem és a közgazdasági egyetem különös gondoskodásom tárgyát fogják 
képezni.”13 másfél évvel később, államtitkári kinevezésének tizedik évfordulóján 
pedig ugyancsak tárcájának munkatársai előtt hangoztatta: „[…] fenn kell tartani  
a magyar tudományos munka folytonosságát, mert e nélkül derék néptanítói karunkra 
az a sivár szerep várna, hogy idegen művelődés behozatali cikkeit a magyar nép 
között széthordja. minden egyetemi tanár ma egy honvéd, és kedves lajosom,14 pl. 
a debreceni klinikák elgondolásával és kivitelével több szolgálatot tettél a magyar 
propaganda ügyének is, mint a célzatosan megírt propagandafüzetek tízezrei, me -
lyeknek többnyire úgysem hisznek. ez a telep a külföldiek elragadtatással kifejezett 
véleménye szerint ritkítja párját az egész világon. ezt látva, a külföld is beismeri, 
hogy azt a nemzetet, mely ilyet alkotott, kímélni kell, eltaposni nem szabad. Bizta-
tást kaptam a pénzügyminiszter úrtól, hogy dacára a külföldi kölcsön15 fölvétele 
következtében szükségessé vált fokozott takarékosságnak, a klinikai és technikai 
felszerelések szünetelni nem fognak.”16 a két világháború idején a magyar egészség-
ügy helyzetének rohamos javulása, a mérnöki szakmák és a közgazdászok presztí-
zsének emelkedése nagyrészt ezeknek a felsőoktatás-politikai intézkedéseknek volt 
köszönhető.

klebelsberg miniszterségének első szakaszában, a nyomasztó anyagi gondok, az 
ország katasztrofális gazdasági helyzete ellenére is komoly – elsősorban a menekült 
egyetemek elhelyezésében, a vidéki univerzitások klinikáinak kiépítésében meg -
nyilvánuló – egyetemfejlesztési beruházások valósultak meg. ezek révén és a sok-
szor hangoztatott „kultúrfölény”-gondolat szellemében a korábbi területéhez képest 
egyharmadára zsugorodott, lakosságának mintegy háromötödét, magyar anyanyelvű 
népességének egyharmadát elveszítő magyarország lényegében megőrizte, sőt, meg-
haladta az 1918 előtti felsőoktatási kapacitását. ez mindenképpen rendkívüli ered-
ményként könyvelhetjük el.

egy további súlyos örökség, az egész korszak szellemiségét mérgező – a népi-
urbánus konfliktusok elmélyüléséhez is nagyban hozzájáruló – numerus clausus tör-
vény (1920: XXV. tc.) is nagyban nehezítette klebelsberg munkáját. az akkoriban és 
napjainkban is kissé túlértékelt, rövid szövegű intézkedés a „tudományegyetemekre, 

13 KLebeLsberg, 1927. 604–605.
14 a három vidéki egyetem orvoskarának kiépítésében és fejlesztésében kulcsszerepet játszó Tóth 

lajos (1856–1926) államtitkárt szólította meg klebelsberg, aki Tóth ravatalánál mondott emléke-
zésében kijelentette: „a magyar közegészségügynek és orvosképzésnek nagy szerencséje volt, 
hogy intézése jóformán a kiegyezéstől a mai napig két olyan férfiú kezébe volt letéve, mint mar -
kusovszky [lajos] és Tóth lajos.” (KLebeLsberg, 1927. 286.)

15 a szigorú feltételekhez kötött népszövetségi kölcsönre utalt.
16 1924. január 12-i beszéde: KLebeLsberg, 1927. 621.
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a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadé-
miákra való beiratkozás szabályozásáról” rendelkezett. meghozatala szükségszerű 
volt. 1918 után ugyanis az egyetemi és a főiskolai hallgatók létszáma meghaladta  
a háromszor akkora államterületre szabott, világháború előttit. Így a felvételi lehető-
ségek korlátozása – elsősorban a tömeges értelmiségi munkanélküliség és az ebből 
adódó társadalmi feszültségek elkerülése érdekében – elkerülhetetlennek mutatko-
zott. Utóbbi veszélye azért is vált akuttá, mivel a szülőföldjükről a trianoni magyar-
országra repatriáltak – családtagokkal együtt mintegy 400 000 fő – többsége közal-
kalmazott és köztisztviselő, ezen belül is viszonylag nagy számban értelmiségi volt, 
így attól lehetett tartani, hogy a felsőfokú végzettséget kívánó szakmák telítődnek. 
ráadásul a már említett menekült intézmények csaknem teljes tanári kara és hallga-
tósága is a „csonkaországba” szorult. a numerus clausus ésszerűségét mi sem bizo-
nyította jobban, mint hogy a vidéki tudományegyetemek még az 1920-as végén is 
elhelyezési gondokkal küszködtek, ami különösen az eszköz- és helyigényes termé-
szettudományi és a műszaki képzést érintette negatívan. 

a megalapozott rendelkezést az 1920. nyári, majd a szeptemberi nemzetgyűlési 
viták során azonban magyarországnak és az utódállamokban élő magyar anyanyel-
vűeknek is súlyos károkat okozó irányba terelték, amikor a lakosság – azon belül is 
különösen a keresztény értelmiség – Tanácsköztársaság utáni, virulens antiszemitiz-
musát meglovagolva zsidóellenes élt adtak neki. Bár ez érzelmileg magyarázható 
volt – hiszen a Tanácsköztársaság vezetői többségének zsidó származása rendkívüli 
indulatokat gerjesztett –, mégis elfogadhatatlanná tette, hogy a kommün alatt törté-
netekért a zsidóságot kollektíve büntette. mint a hasonló állásfoglalások többsége, 
erkölcsileg és politikailag, valamint az állampolgári jogegyenlőség szempontjából ez 
is indokolatlan és védhetetlen volt. még akkor is, ha a numerus clausus az izraelita 
vallásúakat nem zárta ki a felsőoktatásból (tehát sokak interpretációjától eltérően 
semmiképpen sem volt jogfosztó), „csak” a lakosságon belülinek megfelelő szintre 
kívánta csökkenteni hallgatói számarányukat (ami klebelsberg minisztersége ide-
jén mindvégig magasabb maradt a 6%-ban rögzítettnél). ez a cél azonban éles ellen-
tétben állt a zsidóság magyar társadalmi fejlődésben addig betöltött szerepével,  
a közép- és a felsőfokú képzést a többi felekezetnél sokkal inkább preferáló, maga-
sabbra értékelő hozzáállásával. a keresztényeket kívánta – korábbi helyzetükhöz 
képest – előnyben részesíteni, de mint minden, a társadalmi folyamatokba mestersé-
gesen beavatkozó döntés, nem ér(het)te el a célját. éppen ellenkezőleg: olyan sebeket 
ejtett, melyek máig sem gyógyultak be, ezért a törvény gyakran manapság is indula-
tokkal teli vitákra ad szomorú alkalmat. 

a szakfőiskolákra egyébként nem kiterjedő numerus clausus törvényben ugyan 
szó sem esett a zsidókról, mindenki tudta azonban, hogy a 3. §. kitétele elsősorban 
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ellenük irányul: „[…] arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó 
egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt 
lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább 
kitegye annak kilenctized részét.”17 mindezt – ha valaki az 1920. szeptemberi nem-
zetgyűlési viták után kételkedett volna benne – még inkább egyértelművé tette  
a törvényt kiegészítő 1920. évi 123.033. számú Vkm rendelet, amely az izraelitá-
kat külön nemzetiségként, számarányukat pedig 6%-ban határozta meg.18 mivel az 
izraeliták az 1910-es években már az egyetemi és főiskolai hallgatóság mintegy egy-
harmadát tették ki, a numerus clausus végrehajtási utasításával világossá vált, hogy 
a jogszabályt leginkább az ő kárukra hozták. emellett a numerus clausus a nőket 
és másokat is hátrányosan érintett, mivel általánosságban korlátozta az egyetemre és 
főiskolára felvehető hallgatók számát. mindezzel együtt is csak néhány ezer fiatal 
jövőjét befolyásolta, hiszen az egyetemi és főiskolai hallgatók száma az 1920-as évek 
közepétől 15 000 fő körül mozgott, azaz körülbelül a huszada volt a jelenleginek. 
ezen kívül – szemben a későbbi, az állampolgári jogegyenlőséget immár alapjaiban 
sértő zsidótörvényekkel – kizárólag az egyetemre készülő izraelita korosztályt érin-
tette, az ő számuk pedig viszonylag alacsony volt. semmilyen más területen nem 
szabályozták a nemzetiségnek minősített zsidók elhelyezkedését, így a gazdasági 
életben és az értelmiségi szakmákban betöltött szerepük változatlanul igen erős 
maradt.

a numerus clausus elsősorban egyébként sem a társadalom többségénél lénye-
gesen jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező zsidóságnak, hanem magyarország-
nak ártott. az indulatos nemzetközi támadásokon kívül négy további okból is:  
1. a tehetősebb zsidó fiatalok külföldön tanultak tovább, így hazájukba visszatérve 
jóval szélesebb látókörrel, alaposabb nyelvtudással rendelkeztek, mint keresztény 
társaik – ennek következtében pedig sokkal kedvezőbben helyezkedhettek el a sza-
bad ér  telmiségi pályákon. (az állami tisztviselői helyeket szinte kizárólag a „keresz-
tény-nemzeti” középosztály tagjai töltötték be.) 2. ezek a hallgatók néhány éven át 
nem magyarországon költötték a pénzüket, ami komoly bevételektől fosztotta meg  
a magyar államot. 3. közülük végül sokan – gyakran éppen a legtehetségesebbek – 
külföldön maradtak, és ott értek el komoly sikereket a tudományos és a művészeti 
életben. 4. az utódállamokban élő magyar értelmiségi fiatalságot éppen a magyar 
numerus claususra hivatkozva igyekeztek háttérbe szorítani. mindez a magyar nem-
zetpolitika szempontjából is tragikus következményekkel járt, mivel az 1920 körüli 

17 ht t ps: //ne t .jog t a r.hu /eze r- ev- tor veny?docid= 920 0 0 025.T V&sea rchUrl=/eze r- ev-
torvenyei%3fpagenum%3D38 (letöltve: 2018. június 10.)

18 Magyarországi rendeletek tára. Ötvennegyedik folyam, Belügyminisztérium, Budapest, 1920, 
1455–1460.
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tömeges elvándorlás mellett ez volt a másik oka annak, hogy a határokon túli ma -
gyarság értelmiségének aránya még napjainkban is jelentősen alulreprezentált az 
ottani, államalkotó nemzetekhez képest.

mindennek alapján nem értek egyet azokkal, akik az egyébként komoly társa-
dalmi és politikai támogatást élvező numerus clausus törvényt a holokauszt első állo-
másának tekintik. számomra ez a felfogás ahistorikus és elfogadhatatlan. a nume-
rus clausust követelőknek ugyanis eszük ágában sem volt a zsidóságot fizikailag 
megsemmisíteni: kizárólag az egyetemeken történő háttérbe szorításukért, korábbi 
felülreprezentáltságuk megszüntetéséért küzdöttek. kétségtelen, hogy ez távol állt  
a demokráciákban szokásos törvény előtti egyenlőség eszméjétől – amely a faji vagy 
vallási alapon történő megkülönböztetést teljes joggal tiltja –, de legalább ilyen mesz-
sze a zsidók kiirtásának követelésétől is. ennek ellenére kétségtelen, hogy a jórészt  
a Tanácsköztársaság következtében kialakult antiszemita közhangulat hozzájárult a 
zsidótörvények későbbi elfogadásához. 

ez még akkor is igaz, ha a húszas években az antiszemiták többsége – hogy göm-
bös gyula 1932-es, híres miniszterelnöki programbeszédét idézzem – „revideálta” 
az álláspontját, helyesen észlelve, hogy nem a zsidókérdés az egyetlen vagy a fő oka 
magyarország nehéz helyzetének. ezt azok is elég hamar belátták, akik kultusz-
könyveikkel hozzájárultak az ellenforradalmi rendszer ideológiai alapvetéséhez 
(szabó Dezső Elsodort falujára, szekfű gyula Három nemzedékére, Tormay Cécile 
Bujdosó könyvére, kosztolányi Dezső publicisztikájára, Bangha Béla vagy Pro-
hászka ottokár írásaira és beszédeire gondolok).

a numerus clausus 1920. szeptember 21-i elfogadása is meglehetősen sajátos 
körülmények között történt. Teleki Pál miniszterelnök és Bethlen istván be se men-
tek a parlamentbe, klebelsberg – akárcsak a kisgazda-párti honatyák – a szavazás 
előtt távozott az ülésteremből, ahol egyébként a képviselők kevesebb, mint egyhar-
mada, a tizenhárom miniszterből pedig mindössze három tartózkodott. Végül a 64 
jelenlévőből 57-en voksoltak a törvény mellett.19 

a már jelzett okokból azonban Bethlen és klebelsberg is szükségesnek tartotta  
a zárt szám – amit az azóta magyarországon folyamatosan fennálló numerus clausus 

19 a kérdéskörről részletesebben ld. az adatgazdag, ám tendenciózus, forrásait a koncepciójához 
válogató és igazító monográfiát: Kovács m. mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyar
országon, 1920–1945. Budapest, napvilág, 2012. (a továbbiakban: Kovács m., 2012.) – nála sokkal 
árnyaltabban közelít a témához: gyurgyáK jános: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai esz
metörténet, Budapest, osiris, 2001. 117–123, illetve LaDányi, 2000. 76–89. – jelen kötet több 
tanulmánya is új szempontok alapján dolgozza föl a témát, Batalka krisztina, Debreceni Péter, 
gali máté, Haraszti györgy, Hollósi gábor, joó andrás, orosz lászló és Veszprémy lászló tol-
lából.
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eredetileg jelent – bevezetését a felsőoktatásba. Úgy vélték, csak így lehet korlátozni 
a már 1918 őszétől rendkívüli mértékben megnövekedett hallgatói létszámot. Ugyan-
akkor ellenezték az 1920-as jogszabály antiszemita élét, és későbbi cselekedeteikkel 
bizonyították, hogy következetes konzervativizmusukkal és nemzeti liberalizmu-
sukkal nem fér össze a zsidóellenesség. Bethlenhez hasonlóan klebelsberg is számos 
beszédében és írásában utalt erre. Például 1930 februárjában a Pesti izraelita Hitköz-
ség székházában az Egyenlőség című folyóirat fennállásának 50 éves jubileuma 
alkalmából rendezett hitközségi díszülésen kijelentette: „közismert dolog, hogy én  
a numerus claususról szóló törvényjavaslatot nem szavaztam meg. (Percekig zúgó 
éljenzés, a jelenlévők felállanak és sokáig ünneplik a minisztert.) közismert dolog, 
hogy a szavazásnál kimentem a folyosóra és ott a következőket mondottam: nagy baj 
lesz még ebből!”20 nyilvánvaló, hogy maga a gesztus, az ünnepélyen való megjele-
nés már önmagában is valamiféle állásfoglalás volt. (Hasonlók miatt vádolták kle-
belsberget – és Bethlent is – gyakran zsidóbarátsággal.) ezért klebelsberg szavai 
nem pusztán a nyilvánosságnak szóltak, hanem az egész zsidóságot kívánták meg-
nyugtatni. az egyéni érzelmeit sokkal inkább kifejező magánleveleiből vett idé-
zetekkel is bizonyíthatjuk, hogy mit is gondolt a numerus claususról. az ekkoriban 
barátjává vált porosz kultuszminiszternek, Carl Heinrich Beckernek például 1926 
elején azt írta: amikor a magyar kormány nevében, genfben kellett védenie a nume-
rus clausus rendelkezéseit, igen kellemetlen helyzetbe került, mivel képviselőként 
meg sem szavazta azt, ráadásul a törvény fogalmazását sem tekinti sikerültnek.21 

a népszövetség hivatkozott genfi tanácsülésére 1925. december 10-én került sor. 
klebelsberg hangoztatta, hogy a numerus clausus „[…] átmeneti rendszabály, amely 
a trianoni békeszerződésből folyó helyzetünkből következik, s amely megváltoztat-
ható, mihelyt társadalmi és gazdasági életünk régi stabilitását visszakapja.” mon-
dandóját pedig így összegezte: „a numerus clausus átmeneti intézkedés, amely nincs 
érvényben a szakiskolákon [itt a szakfőiskolákról van szó]. amikor még élénk emlék-
ben élt a proletárdiktatúra, amikor magyarországot feldarabolták, az országot mene-
kültek árasztották el és a megélhetés válságba jutott, a magyar középosztály még 
bizonytalan helyzetben van és a lelkekben túl nagy a feszültség, úgyhogy a törvény 
eltörlése könnyen szakadást idézhetne elő a zsidó és a keresztény társadalom között. 
mi azonban éppen ezt kívánjuk elkerülni.” felszólalásának hatására a tanács – „ab -
ban a várakozásban, hogy a törvényt a közeljövőben módosítani fogja” – elfogadta  

20 magyar nemzeti levéltár, országos levéltár (a továbbiakban: mnl ol), k 428, Hírkiadás, 1930. 
február 3.

21 gsta Pk Vi. Ha, nl C.H. Becker, 5754, klebelsberg kuno levele Carl Heinrich Beckernek, 1926. 
január 9.
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a magyar kormány nyilatkozatát.22 Hogy klebelsberg szavai nem csak üres szólam-
ként hangzottak el, tanúsítja, hogy 1926-tól az utasítására enyhítettek az egyete-
meken – az egyébként addig se mereven betartott – zsidókvótákon, majd 1928-ban 
sor került a törvény módosítására is. 

egyébként már 1924 januárjában is hangsúlyozta: „nem csinálok titkot abból, 
hogy én a numerus clausust elvileg nem helyeslem. mert egy nemzetnek csak az 
állhat érdekében, hogy minél több kiművelt tagja legyen. mi azonban egészen sajá-
tos helyzetbe kerültünk. elvesztettük az ország kétharmad részét, ahonnan az intel-
ligencia visszaözönlött erre a maradék magyarországra, úgy hogy ma kétségtelenül 
kelleténél nagyobb számban vannak az intelligenciának olyan tagjai, akiket a maguk 
szakmájában foglalkoztatni nem vagyunk képesek.”23 1928-ban pedig, a rómában 
kiállító magyar művészek és az amszterdami olimpia magyar sikerei kapcsán fejtette 
ki: „a magyar tudásnak a magyar technikának és közgazdasági kultúrának is ilyen 
diadalokra van szüksége és akkor nem lesz szükség numerus claususra sem, mert 
nem az eszkimók számát kell csökkenteni, hanem a fókák számát kell szaporítani. De 
ez a fókatenyésztés elsősorban nem állami feladat, hiszen a nagy angol közgazdászok 
alig követeltek mást az államtól, mint hogy lehetőleg keveset avatkozzék bele a gaz-
dasági életbe és lehetőleg ne zavarja annak folyását.” (kiemelés az eredetiben.)24

Ugyanakkor klebelsberg, akárcsak Bethlen, nem szerette volna, ha az izraelita 
egyetemi és főiskolai hallgatók száma ismét a világháború előtti szintre – ami az 
összlakosságon belüli arányuk több mint ötszöröse volt – emelkedett volna. a zsidó-
ság érdekében sem tartotta ezt kívánatosnak, hiszen újbóli térnyerésük az 1920 utáni 
antiszemita hangulatot erősítette volna. ráadásul klebelsbergnek meg kellett küzde-
nie a bajtársi egyesületek, főleg az 1919-ben alakult – akkoriban s olykor később is 
az izraeliták felsőoktatásból történő teljes kizárását, a numerus nullust követelő – 
Turul és a Hungária szította antiszemita akciókkal is, amelyek többször vezettek  
a felsőoktatási intézmények ideiglenes bezárásához. a fiatalok tiltakozásának fő oka 
az volt, hogy az izraelita hallgatók száma még a numerus clausus elfogadása után is 
meghaladta a népességen belüli 6%-os arányt.25 amikor például klebelsberg 1927 

22 mnl ol, k 428, Hírkiadás, 1925. december 10. és 12. – ld. még: Kovács m., 2012. 187–191, 
illetve e kötetben joó andrás dolgozatát.

23 KLebeLsberg, 1927. 403. – ld. még: Uo. 438, 545, illetve Uő.: Neonacionalizmus. Budapest, 
athenaeum, 1928. 46. (a továbbiakban: KLebeLsberg, 1928.) 

24 Uő.: Küzdelmek könyve. Budapest, athenaeum, 1929. 66. (a továbbiakban: KLebeLsberg, 1929.) 
25 a bajtársi egyesületek történetét az utóbbi esztendőkben a legalaposabban kerepeszki róbert és 

szécsényi andrás – elsősorban a Turulról született – tanulmányai és kötetei elemezték. összefog-
laló munkáik: KerePeszKi róbert: A Turul Szövetség 1919–1945. Egyetemi ifjúság és jobboldali 
radikalizmus a Horthy-korszakban, máriabesnyő, attraktor, 2012. – szécsényi andrás: A korszel
lem hálójában. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágya
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februárjában szegedre látogatott, és elterjedt az egyébként hamis hír, hogy hamaro-
san eltörli a numerus clausust, az ottani turulisták egy része az antiszemita erger-
Berger-nótát dalolva tüntetett ellene.26

az ehhez hasonló jelenségek a numerus clausus törvény módosítását elengedhe-
tetlennek vélő klebelsbergre is hatással voltak. 1926. november 3-án Bethlennek írt 
bizalmas levelében kijelentette, hogy nemzetközi nyomásra a numerus clausus tör-
vényt meg kell ugyan változtatni, „[…] de nem azért, hogy a zsidó egyetemi hallga-
tók ezreit megint nyakára bocsássuk a nemzetnek, hanem azért, hogy bizonyos raci-
onális enyhítéssel az intézmény lényegét megmentsük. erre nézve meg is vannak 
eszméim (autonóm felvevőbizottság az egyetemen, az értelmi képességek, az egyes 
tantárgyakban mutatott előmenetel mellett a magaviselet és a testnevelés osztályza-
tának hangsúlyozása stb.). […] a zsilip teljes felhúzását katasztrofálisnak tartanám, 
és így a diszkrét keresztény politikusoknak belevonásával oly szöveg megkonstruá-
lását látom szükségesnek, amely genfi vagy hágai beavatkozáshoz praetextust [ürü-
gyet] nem ad.”27 klebelsberg mindezt nem antiszemita éllel, sokkal inkább a zsidó-
ellenes indulatok újbóli felkorbácsolásának leszerelése érdekében vetette papírra. 
Tudta, hogy a zárt szám teljes megszüntetése a már amúgy is meglévő értelmiségi 
munkanélküliség növekedésének veszélyével járhat, azt pedig ő sem akarta, hogy  
a zsidó hallgatók arányszáma ismét a háború előtti szintre emelkedjen. részben jogos 
meggyőződése volt ugyanis, hogy az izraeliták 1910-es évek eleji, rendkívül magas 
felülreprezentáltsága komoly feszültségeket okozna, nemcsak a felsőoktatásban, de  
a nagypolitikában is. 

mint arra Huszti józsef már 1942-ben fölhívta a figyelmet, ez ügyben klebels-
bergnek egyetlen olyan megnyilvánulása volt, amely eltért a többitől. Tárcája költség-
vetésének tárgyalásakor, 1925. november 25-én jelentette ki: mivel „[…] annyiszor 
történt hivatkozás, hogy a zsidóság gyermekeinek egy része talán jobb tanulmányi 
előmenetelt mutat fel, mint a keresztény intelligencia gyermekei, kijelentem, hogy 
ezt ne méltóztassék a tehetség hiányának betudni, […] hanem méltóztassék arra  
a számlára írni, hogy ez a magyar intelligencia anyagilag le van romolva és nem 

zottsága Magyarországon (1935–1944). Budapest, gondolat, 2016. – az emericanáról: ujváry 
gábor: egyetemi ifjúság és katolicizmus a „neobarokk társadalomban”. in: Uő., A harmincharma
dik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk társadalomban” . Szerk . 
császtvay Tünde, Budapest, ráció. 2010, 413–493. – összegző jelleggel ld. még: LaDányi andor: 
egyetemi ifjúsági szervezetek a Horthy-korszakban. Educatio, 1995/2. 265–284.

26 az ezzel kapcsolatos újságcikkeket idézi: Kiss róbert károly–vajDa Tamás: Egyetemi ifjúsági 
egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. szeged, Universitas, 2012. 221–225. az erger-Berger-
nóta refrénje: „erger-Berger, schossberger / minden zsidó gazember.”

27 bethlen István titkos iratai. az iratokat s. a. r., bev. és a magyarázatokat írta szinai miklós–SzűcS 
lászló, Budapest, kossuth, 1972. 256–257.
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képes gyermekeinek azt a gondtalanságot biztosítani, […] amely gondtalanságot, 
ha nem is csak a vagyonos, de a legtöbb jómódú zsidóember gyermekeinek biztosí-
tani tud.”28 mindez azonban nem klebelsberg antiszemitizmusát bizonyította, sokkal 
inkább szociálpolitikai elképzeléseit, illetve azt a felismerését tükrözte, hogy a sajá-
tos magyar társadalomfejlődés következtében a modernizációban döntő szerepet ját-
szó zsidóság anyagi helyzete – legalábbis az átlagot tekintve – jóval kedvezőbb, mint 
a keresztényeké . 

részben ebből a megfontolásból született a közszolgálati alkalmazottak középis-
kolában vagy felsőoktatásban tanuló gyermekeinek ösztöndíjáról szóló 1927: XiV. 
tc., amely az érintett, szinte kizárólag keresztényekből álló réteget kétségtelenül segí-
tette, ám a leginkább rászoruló paraszt- és munkásfiataloknak semmiféle támogatást 
sem nyújtott. klebelsberg ugyanis, bár rengeteget tett az „alsóbb néprétegek” művelt-
ségi szintjének emelése érdekében, mégsem tartotta szükségesnek a szegény sorsú 
tehetségek felsőoktatási tanulmányainak támogatását, ezáltal a középosztály „vér-
frissítését” is akadályozta. Így a legelesettebbeknek – hiába jelentett a keresztények-
nek pozitív diszkriminációt a numerus clausus – szinte esélyük sem volt egyetemre 
vagy főiskolára kerülni; ha úgy tetszik: a törvény leginkább őket sújtotta. e tekintet-
ben csak az 1930-as évek végén történt változás, ám akkor sem elsősorban a gyen-
gébb teljesítményt nyújtó keresztény középosztálybeliek, hanem a felsőoktatásból 
egyre inkább kiszoruló izraeliták kárára.

a numerus clausus 1928. évi módosítása (1928: XiV. tc.) – a felvételt a „népfaj 
vagy nemzetiség országos arányszámához” kötő szövegrész törlésével – csak enyhí-
tette, ám alapjaiban nem változtatta meg a korábbi szabályozást. az így módosított  
3. § szerint a felvételi „[…] engedély megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi meg-
bízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérő megelőző tanulmányi 
eredményeire, illetve szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, 
hogy elsősorban a hadiárvák és a harctéri szolgálatot teljesítettek és a közalkalma-
zottak gyermekei, továbbá a különféle foglalkozási ágakhoz (mezőgazdasághoz, 
iparhoz, kereskedelemhez, szabad foglalkozásokhoz stb.) tartozóknak gyermekei az 
ezen foglalkozásokhoz tartozók számának és jelentőségének megfelelő arányban 
jussanak a főiskolákra és a fölvettek száma az egyes törvényhatóságok között is 
igazságosan osztassék fel.”

a klebelsberggel többször is egyeztető Bethlen istván 1926 novemberében jelen-
tette be nyilvánosan a törvény közelgő felülvizsgálását, majd hosszú egyeztetések 
után a kormánypárt 1927. október 19-i ülésén szólt erről. szándékában saját és kle-
belsberg antiszemitizmust következetesen elítélő álláspontja mellett az is döntő sze-

28 huszti, 1942. 197–198, az idézet: KLebeLsberg, 1927. 545.
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repet játszott, hogy a népszövetség állandó nyomást gyakorolt a magyar kormányra 
ennek érdekében. a kormánypárton belül sokan, a szélsőjobbon szinte egységesen, 
az egyetemeken pedig a hangadó bajtársi egyesületek is keményen – rendzavará-
soktól, tüntetésektől és a már szinte szokásos „zsidóverésektől” sem visszariadva – 
ellenezték a szabályozás zsidóságra nézve kedvező megváltoztatását. Végül a kép-
viselőházban 1928. február 9–28., a felsőházban március 13–14. között került sor  
a módosítás tárgyalására. mivel a törvényjavaslat az 1920-as törvényből kizárólag a 
nemzetiségi-faji kvóta törlését javasolta, elfogadása után is megmaradt az egyeteme-
ken a zárt szám. ezt az értelmiségi munkanélküliségtől való félelem mellett az is 
indokolta, hogy a kormánypártban senki – Bethlen és klebelsberg – sem kívánta  
a felsőoktatási intézményekben az izraeliták számának ugrásszerű emelkedését. 
arányuk azonban – klebelsberg szándékainak is megfelelően – ha lassan is, de éve-
ken át nőtt, az 1928/29-es 8,8%-ról az 1932/33-as 12,5%-ig (beleértve ebbe a hittudo-
mányi karok és főiskolák hallgatóit is), majd 1933-tól ismét csökkenni kezdett.29

a menekült egyetemek ügye, illetve a numerus clausus tehát mindvégig meghatá-
rozta klebelsberg felsőoktatás-politikáját, amely minisztersége első éveiben kiemelt 
helyet foglalt el kulturális politikáján belül. ebben a személyes vonzalmon túl anyagi 
és taktikai megfontolások is komoly szerepet játszottak. a háború utáni, struktúra-
váltást igénylő gazdasági helyreállítás idején ugyanis nem igazán kínálkozott lehető-
ség az államháztartást megterhelő, nagyobb beruházások beindítására – márpedig  
a közoktatás tervezett újjászervezése ezt igényelte volna. emiatt került előtérbe a 
közgyűjtemények – könyvtárak, múzeumok és levéltárak – intézményrendszerének 
átalakítása, az egyetemek és a magyar Tudományos akadémia helyzetének stabili-
zálása, a külföldi magyar intézetek létrehozása, illetve a történettudomány támoga-
tása. erre az időszakra esik klebelsberg tudatos középosztály-politikájának, illetve 
ehhez kapcsolódóan a kultúrfölény és a neonacionalizmus programjának szellemi 
megalapozása is.

klebelsberg állandóan hangsúlyozta, milyen óriási haszonnal jár minden egyes, 
kulturális beruházásra fordított fillér: „[…] míg a közgazdasági és szociálpolitiká-
ban – írta 1926 decemberében – óriási összegeket kell mozgásba hozni, hogy számot-
tevő eredményeket érhessünk el, addig a kultúrpolitikában aránylag kisebb pénzügyi 

29 LaDányi andor: a numerus clausus-törvény 1928. évi módosításáról. Századok, 1994/6, 1117–
1148. – Drabancz m. róbert: Disputák a kulturális igazgatásról. Az 1920-as évek második felének 
sajtónyilvánosságában. Doktori (PhD) értekezés. Debrecen, 2007. https://dea.lib.unideb.hu/dea/
bitstream/handle/2437/85756/ertekezes.pdf;jsessionid=BB3090e309DCCD544906783a7f021733
?sequence=5 (letöltve: 2014. augusztus 10.) 128–137. – Kovács M., 2012. 189–211. – érdekes és 
alapos esettanulmány: KerePeszKi róbert: a numerus clausus 1928. évi módosításának hatása 
Debrecenben. Múltunk, 2005/4, 42–75.
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erővel is nagy dolgokat lehet művelni. olyan a kultúrpolitika, mint a nemesített vető-
mag: a kalászában rengeteg az új magszem.” a látszólag luxuskiadásnak tűnő befek-
tetések is busásan megtérülnek, hiszen a terület – amelybe a teljes oktatási struktúrán 
kívül az egyházi ügyek, a sport, a művészetek és a tudomány támogatása is beletar-
tozott – fejlesztéséhez „elenyészően kis összegekre van szükség, melyekkel szemben 
a legnagyobb lehetőségek, a legnagyobb remények és a legnagyobb megvalósulások 
fognak állani”.30 

klebelsberg – elsősorban a klasszikus német elképzelések nyomán – a tudomá-
nyos intézmények három típusát különítette el: a magyar Tudományos akadémiát,  
a kutatások elsődleges bázisát jelentő egyetemeket és a közgyűjteményeket. negye-
dikként pedig a szorosabban vagy gyengébben ezekhez kapcsolódó, önálló kutató-
intézeteket – mint például az általa alapított konstantinápolyit, illetve bécsit vagy  
a tihanyi biológiait – is ide sorolta. (Utóbbiak szerepe azonban a két világháború 
között – mikor még az mTa nem rendelkezett kutatóintézeti hálózattal – korlátozott 
maradt.) közülük a legfontosabbnak a felsőoktatást tekintette. ezt támasztják alá  
a statisztikai adatok is, melyek szerint a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
teljes büdzséjének 1922/23-ban 25,78%-át (beruházási összegeinek – a menekült 
egyetemek elhelyezésének költségei miatt – 80,53%-át), 1926/27-ben 17,60%-át (be -
ruházási kereteinek már „csak” 25,93%-át) fordították felsőoktatásra. a tárcához 
tartozó sok-sok területet figyelembe véve ez rendkívül magas aránynak számított. 
annál is inkább, mivel az egyetemi és főiskolai hallgatók összlétszáma – dacára 
annak, hogy meghaladta az 1918 előttit – napjainkhoz viszonyítva igencsak alacsony 
volt, és az 1920-as évek közepéig erősen ingadozott. (1919: 18 449; 1920: 10 005; 
1921: 14 234; 1922: 17 306; 1923: 18 347; 1924: 15 096; 1925: 13 508 fő; ezután kle-
belsberg haláláig 15 000 körül állandósult.)31

Változatlanul a jog- és államtudományi kar vonzotta a legtöbb hallgatót: a diákok 
valamivel több mint 30%-át; 1930/31-ben – a további adatok is erre a tanévre vonat-
koznak – 5401-et. klebelsberg ezért is próbálta a jogi képzést megreformálni, az 
abban résztvevők arányát csökkenteni. őket követték a bölcsészek 2457-en – a sze-
gedi egyetem kivételével a természettudományi szakok ekkor még a bölcsészkarok-
hoz tartoztak –, az orvosok 2202-en (ehhez hozzáadható a gyógyszerészeti tanfolya-
mok 235 hallgatója is), majd – szinte azonos arányban – a műegyetemisták 1427-en, 
a közgazdászok 1397-en és a valamelyik felekezet hittudományi képzésén tanuló 
1348 fő. a gazdasági (795), illetve az egyéb főiskolások (791) száma ezekhez képest 

30 KLebeLsberg, 1927. 674–675.
31 magyary, 1927. 14, 41.
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jelentéktelen volt. a művészeti iskolák (összesen 1491 diák) akkor még csak félig-
meddig számítottak felsőfokúnak.32

klebelsberg éppen ezen arányok miatt szorgalmazta a felsőoktatás szerkezetát-
alakítását, hiszen már a húszas évek elején felismerte a természet-, részben pedig  
a műszaki tudományok egyre növekvő jelentőségét, illetve azt, hogy a szolgáltató 
szektor szerepe is mind fontosabbá válik. ez irányú törekvéseinek megvalósítására 
azonban csak minisztersége második szakaszában gondolhatott, mivel fejlesztésük 
komoly befektetéseket igényelt. emiatt szervezett 1926-ban több száz meghívottal  
a műegyetemen Természet-, orvos-, műszaki-, és mezőgazdaságtudományi orszá-
gos kongresszust, és ezért hozta létre ugyanekkor az országos Természettudományi 
alapot, majd ennek kezelésére az országos Természettudományi Tanácsot (1930: 
Vi. tc. a természettudományok fejlesztése érdekében teendő intézkedésekről). kle-
belsberg 1926-os kezdeményezése nyomán 1927-ben alakult és 1929-ben kezdte meg 
működését a természettudományi – elsősorban a magáncélokat szolgáló ipari, illetve 
mezőgazdasági – kutatásokat finanszírozó társadalmi egyesület, a széchenyi Tudo-
mányos Társaság is. a két utóbbi szervezet 1944-ig mintegy másfél-másfélmilliós, 
összesen tehát kb. hárommillió pengős támogatással segítette a jelzett tudomány-
területek kutatásait. ezek az összegek azonban – a tőkeerős bankok, gyárak és válla-
latok adakozókészségének hiányában – csekélynek bizonyultak a jelzett tudomány-
ágak gyors felfuttatására.33

Pénzügyi okok nehezítették azt is – mint 1929-ben klebelsberg hangsúlyozta –, 
„[…] hogy minden szak mind a négy egyetemünkön egyenletesen legyen kiépítve. 
ezért specializálnunk kell, hiszen Poroszországban például a természettudomá-
nyokban nem Berlin, hanem göttingen a vezető egyetem. Ugyanígy szegeden a ter-
mészettudományokat, a tősgyökeres Debrecenben a hungarológiát, magyar népraj-
zot, folklórt, antropológiát és az ezzel rokonszakokat kellene behatóan művelni, 
Pécsnek pedig a modern nyelvek és irodalmak kultusza juthatna. Budapesten máris 
fejlesztettem a történeti szakot, amely irányban még tovább lehet menni. ilyen okos 
munkamegosztás esetén állami többköltségek nélkül is eljuthatunk odáig, hogy 
minden nagy vidéki városnak meglesz a maga specialitása tudományos téren is.”34 

32 Magyar statisztikai zsebkönyv I. évf. szerk. és kiadja a m. kir. központi statisztikai Hivatal. 
Budapest, 1933, 126–130.

33 Móra lászló: az országos Természettudományi Tanács és alap működése (1926–1944). Techni
katörténeti szemle 17. (1988–89), 177–193. – Uő.: a széchenyi Tudományos Társaság és a magyar 
természettudományi és technikai kutatások. Technikatörténeti szemle 18. (1990–1991), 63–78.  
– PaLLó gábor: német tudományos modell magyarországon: klebelsberg tudományos rendszere. 
Magyar Tudomány, 2002/11. 1462–1473.

34 KLebeLsberg kuno: Jöjjetek harmincas évek! Budapest, athenaeum, 1930. 63.
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klebelsberg sokszor ismételte, hogy az előbbi súlypontokkal Pécset a magyar Hei-
delbergnek, szegedet pedig a magyar göttingennek szeretné kiépíteni, ám ésszerű 
– korábbi terveihez képest a lehetőségek és a szükségletek szerint módosult – elkép-
zeléseinek realizálását a helyi érdekeket előnyben részesítő, többnyire már akkor is 
ciklusokban gondolkodó politikusok meghiúsították.

a jelzett gondok ellenére a közvélemény indokolatlanul magasnak tartotta a felső-
oktatás költségvetési támogatását. emiatt klebelsberg állandó támadásoknak volt 
kitéve. gyakran vádolták a sajtóban és a parlamentben luxuskiadásokkal, a – külö-
nösen az egyetemi hallgatók körében – népszerű és nagyhatású, vitriolos tollú szabó 
Dezső pedig germanizálási szándékokat is tulajdonított neki. „a minisztériumban az 
irányító helyek nagy részét, az egyetemek katedráit blútfervántok [vérrokonok] töl-
tötték meg. […] ráépített szeged és Pécs nyakára egy-egy súlyos egyetemet azzal  
a nagyszerű érvvel, hogy ne szaporítsuk a szellemi proletárságot. Pécs és szeged 
város lakosságának és környékük azon néprétegének, mely emberanyagot küld az 
egyetemekre: túlnyomó része sváb. a numerus clausus ügyes kezelésével s a kitűnő 
földrajzi helyzettel tehát el lehet érni, hogy az egyetemek a magyar élet minden 
helyét egyhamar e derék faj kebeléből lássák el. […] nem többet jelentett volna-e  
a magyarságnak, ha azzal a pénzzel, melyet a szegedi és pécsi egyetemekre rá -
potemkinozott, megmentette volna a székelyudvarhelyi kálvinista gimnáziumot  
s a magyarság más erdélyi iskoláit?”35 

Hasonlóan vélekedett Bajcsy-zsilinszky endre is, aki 1931-es, programadó írásá-
ban kijelentette: „az elszakított területek magyar egyetemeinek teljes egészükben 
való áttelepítése, illetőleg kiépítése nincs arányban a ma szükségleteivel, az ország 
gazdasági helyzetével és a népnevelés alsó fokozatainak égbekiáltó hiányosságaival. 
elegendő lett volna ezeknek az egyetemeknek egyelőre csak szimbolikus átmentése, 
akként, hogy minden egyetem csonka maradjon és csak egy-egy fakultást foglalt 
volna magába, de ezt azután annál tökéletesebb szellemi és tárgyi fölszereléssel.”36 

szabó Dezső és Bajcsy-zsilinszky endre klebelsberggel szembeni kritikáját ak -
koriban a politikusok és az újságírók többsége is osztotta. egyáltalán: egész kul-
túrpolitikáját sokat támadták, s klebelsberget majd csak 1932 őszén bekövetkezett 
halála után kezdték értékelni. életében a legtöbben nem ismerték föl egyetempoliti-
kai elképzeléseinek fő szempontját: a vidéki felsőoktatási intézmények – akár Buda-
pest rovására történő – megerősítésének vágyát. klebelsberg Debrecenben, szegeden 
és Pécsett új kulturális, tudományos központokat kívánt kialakítani, hogy e városok 

35 szabó Dezső: kultúrfölény és kultúrpolitika. Szabó Dezső füzetek 19–20, 1936. július. 46, 51. 
(szabó pamfletje már jóval korábban megszületett.) 

36 baJcSy-zSiLinSzky endre: Nemzeti radikalizmus. Budapest, stádium, [1931]. 113.
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fejlődésének tudatos serkentésével, a decentralizációval enyhítse a főváros vízfejűsé-
gét. Bár klebelsberg a Budapesti – 1921-től Pázmány Péter nevét viselő – Tudomány-
egyetem széles körű önállóságot élvező közgazdaságtudományi karán meghívott 
előadóként oktatott az 1920-as évek legelején (1920/21-ben közjogot és közigazgatási 
jogot, az 1921/22. tanév első felében pedig közjogot),37 a főváros felsőoktatásban és 
tudományos életben betöltött (túl)súlyát igyekezett megtörni. ő mindezt kultúr geog-
ráfiának nevezte, és tágabb összefüggésbe helyezte. azt gondolta, hogy céljai meg-
valósulása esetén – miként 1927 februárjában írta – a vidék műveltségi szintje fo -
kozatosan közeledhet Budapestéhez. Így „[…] négyfajta, négyfokú közművelődési 
gócpont alakul magyarországon: Budapest, az egész országot összefogó központ, az 
egyetemi városok mint a magas kultúrának az ország területén tervszerűen szétosz-
tott központjai; a törvényhatósági városok és megyei székhelyek mint középiskolai 
városok, és végül a járási székhelyek, ahol mindenütt polgári iskolák lesznek.”38 

klebelsberg decentralizációs avagy kultúrgeográfiai törekvései annál is inkább 
megalapozottak voltak, mivel a trianoni békeszerződés következtében magyaror-
szág hat teljes körű regionális központjából ötöt (zágráb, Pozsony, kolozsvár, kassa, 
Temesvár), a négy hiányos funkciójúból egyet (nagyvárad) elveszített. az előbbi 
kategóriából Debrecen, az utóbbiból pedig szeged, Pécs és győr maradt meg – győr 
kivételével éppen az egyetemi városok, amelyeket klebelsberg kultúrtartományi 
központnak, a magas kultúra terjesztőjének szánt.39 Határozott tervét 1926-ban így 
összegezte: „a kultúra területén folyó versenyben egy egyetem egy dreadnought-hoz 
[nagy csatahajóhoz] hasonlatos s nekünk nem lehetett és nem volt szabad ilyen nagy 
egységeket, tényezőket elveszteni. elhatározásunkban, hogy mind a három vidéki 
egyetemet fenntartjuk, a legfőbb rúgók egyike az a szándék volt. hogy végkép fel-
hagyjunk a kulturális központosítás rendszerével, s elszántan és bátran a decentrali-
záció útján haladjunk. […] magas bíróságok és állami hivatalok, középiskolák és 
kórházak önként átadták épületeiket, vidéki városok nagy anyagi áldozatot hoztak, 
magánosok nagy adományokkal járultak hozzá, hogy a menekült egyetemek új, 
habár szerény otthonhoz jussanak.”40 

Utóbbi megállapítás jelzi, hogy az érintett városok maguk is komoly anyagi áldo-
zatot vállalva – az állami hozzájárulást jelentős mértékben kiegészítő összegekkel – 

37 A budapesti kir. magyar tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar almanachja 1920/21 tan  év . 
Budapest, 1922, 13. és 1921/22 tanév. Budapest 1923, 16. 

38 KLebeLsberg, 1928. 16.
39 szabó attila: klebelsberg kuno kultúrgeográfiai stratégiája a területi revízió szolgálatában. Tér és 

Társadalom, 2011/2. 223–236.
40 KLebeLsberg kuno: magyar culturpolitika a háború után. Budapesti Szemle, 1926. 201. köt, 581–

583. sz. 6.



256

segítették a fejlesztéseket, amelyek szeged és Debrecen esetében komoly és látvá-
nyos sikert hoztak. ennek megfelelően az 1920-as években e két univerzitás jóval 
gyorsabban fejlődött, mint a pécsi. rosszmájú, ám némi alappal bíró megjegyzések 
szerint ez azért történt így, mivel Bethlen istván 1922-től Debrecen, klebelsberg 
1926-tól szeged képviselője volt. mindenestre a három vidéki centrum egyetemi 
központtá válása hosszú távon is meghozta a gyümölcsét, hiszen e városokban  
a felsőoktatás – és a részben ahhoz kapcsolódó kutatási szféra – napjainkban is hú -
zóágazatnak számít.

a budapesti egyetemmel éppen azért romlott meg klebelsberg viszonya, mivel  
a főváros – a kezdeti ígéretek ellenére, a vidéki helyszínekkel szemben – semmiféle 
támogatást sem biztosított nagyvonalú tervének, a budapesti természettudományi 
központnak a megvalósítására. klebelsberg 1926–1927-ben a „magyar Dahlemet”  
– Dahlem Berlin egyik külvárosa, világhírű kutatóintézetek székhelye – kívánta 
lágymányos mocsaras részén felépíteni, a budapesti felsőoktatási intézmények ter-
mészettudományi tanszékeinek, illetve az ilyen profilú kutatóhelyeknek egy hely-
színre tömörítésével. mindez – a párhuzamosságok kiküszöbölése révén – az addi-
ginál sokkal intenzívebb, hatékonyabb és eredményesebb munkát eredményezett 
volna, ám az egyéni és az intézményi érdekek felülírták klebelsberg elképzeléseit. 
Csalódottságában bizalmatlanná vált Budapesttel szemben, s még inkább a vidéki 
univerzitások bővítését sürgette.41 Bár a „magyar Dahlem” ötlete meghiúsult, később 
részben mégis realizálódott, hiszen 2001-ben az általa megálmodott területen adták 
át az elTe Természettudományi karának új kampuszát.

Debrecenben a nagyerdei klinikai telep 1914-ben megkezdett, majd a világháború 
miatt leállt építése 1922-től folytatódott, s végül 1927-ben ért véget. Ünnepélyes 
átadására két lépcsőben, 1923-ban, illetve még a tényleges befejezés előtt, 1926. 
október 17-én került sor, mindkétszer klebelsberg, illetve az utóbbi esetben – amikor 
Tisza istván szobrát is együtt leplezték le – a kormányzó jelenlétében. 1927. június 
3-án ismét mindketten részt vettek a központi épület alapkőletételén, és az egyetem 
ugyanezen a napon díszdoktorává avatta klebelsberget. (szinte ugyanekkor alapítot-
ták a maga nemében magyarországon mindmáig legnépszerűbb Debreceni nyári 
egyetemet is.) klebelsberg az 1932. május 15-i megnyitó ünnepélyen is díszvendég 
volt – igaz, immár magánemberként.42

41 LaDányi andor: a „magyar Dahlem” (klebelsberg terve természettudományi telep létesítésére). 
Történelmi Szemle, 1995/3. 301–316.

42 az egyetem két világháború közötti fejlődéséről: A Debreceni Egyetem története 1912–2012 . 
Szerk . orosz istván–barta jános. Debrecen, Debreceni egyetemi kiadó, 2012. 57–104, az építke-
zésekről: 62–65.
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szeged központjában az 1926. október 5-i alapkőletétellel kezdődtek az egye-
temi építkezések, amelyekhez nagyszabású városrendezési terv kapcsolódott. mind-
 ez a város komoly – mégis megtérülő – eladósodásához vezetett. klebelsberg a mun  ka 
minden fontos fázisánál jelen volt, gyakran maga döntött a jelentős elvi kérdésekben. 
a Dóm tér kialakításának kezdő és záróaktusánál Horthy miklós is tiszteletét tette. 
a szegedi „Ünnepek hetén”, 1930. október 24-én szentelték föl a fogadalmi templo-
mot – az ünnepi miséhez Dohnányi ernő komponálta a misét. a következő napon 
pedig az (egyébként még nem teljesen kész) egyetemi épületegyüttest, a nemzeti 
emlékcsarnokot (Pantheont) és a nemzeti megújhodás emlékművét avatták föl, 
illetve szeged-rókuson – szintén a kormányzó és klebelsberg jelenlétében – átadták 
az 1926-tól létesített 5000. népiskolai objektumot (ami osztálytermet vagy tanítói 
lakást jelentett). jó fél év múlva, 1931 májusában már „az egyetemépítő miniszter 
munkásságának megörökítésére” készített domborművet és a klebelsberg-család 
címerét ábrázoló emléktáblát is leleplezték, majd 1931. június 13-án ugyancsak a Dóm 
téren indult útjára a szegedi Ünnepi játékok napjainkig tartó sorozata.43

a felsőoktatás szempontjából fontos esemény volt a Testnevelési főiskola 1925-ös 
alapítása, illetve a polgári iskolai tanárképzés addig különálló férfi és női intéz -
ményeinek összevonása, és 1928-as szegedre telepítése, amivel klebelsberg megint 
csak választókörzete erősítését szolgálta. klebelsberg igyekezett a többnyire alacsony 
színvonalú felekezeti jogakadémiákat megszüntetni és azokat a négy tudományegye-
tem valamelyikébe integrálni, e törekvése azonban az egyházak ellenállása miatt 
megbukott. azt azonban sikerült elérnie, hogy 1928-tól már csak az egyetemeken 
tehettek államvizsgát a jogakadémiát végzettek. Ugyancsak kudarcot vallott – leg-
alábbis egyelőre – az a szándéka, hogy a budapesti egyetem közgazdaságtudomá-
nyi kara, az állatorvosi főiskola és a soproni Bányamérnöki és erdőmérnöki főis-
kola a műegyetembe olvadjon. 1934-ben Hóman Bálint ezt a tervet fölmelegítve 
hozta létre a józsef nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetemet (1934: X. tc.).

a klebelsbergi elképzelésekben az egyetempolitika ideológiai szempontból is 
kiemelt szerepet játszott. a sokat hangoztatott – kétségtelenül szociáldarwinista 
alapozottságú – kultúrfölény, majd 1928-tól a neonacionalizmus-gondolat kifejtése-
kor klebelsberg gyakran hivatkozott felsőoktatási példákra. szilárd meggyőződése 
volt, hogy a nemzetközi versenyben egy-egy állam helyét és megítélését mindenek-
előtt a legtágabb értelemben vett kulturális fejlettség határozza meg. ezen belül első-
sorban az, hogy milyen szinten áll a „széles néprétegek” műveltsége – akkoriban ezt 

43 vajDa Tamás: A szegedi Dóm tér kialakítása és koncepciójának jelentősége (kézirat – ezúton kö -
szönöm a szerzőnek, hogy rendelkezésemre bocsátotta kiváló tanulmányát). – ld. még osváth 
zsolt e kötetben megjelent dolgozatát. 
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az analfabetizmus mutatóival vizsgálták –, illetve milyen teljesítményekre képes  
a szellemi elit, mennyire veszik őket komolyan külföldön, főleg nyugat-európá-
ban. az utóbbi tényező pedig elsősorban a hazai egyetemek minőségétől, illetve  
a részben a magyar intézetekhez kötött külföldi ösztöndíjakció sikerétől függött. 
emiatt hangoztatta oly gyakran, hogy kultúrpolitikája két alapmotívumra, a nép-
oktatás és az elitképzés szélesítésére és elmélyítésére épül.44

„romániának négy egyeteme közül kettő már régebben megvolt – írta 1926 augusz-
tusában –; a kolozsvárit tőlünk, a csernovicit pedig az osztrákoktól vette el, és most 
azon van, hogy 150 millió aranykoronás beruházási hitellel klinikáit, laboratóriumait 
és könyvtárait nyugat-európai színvonalra emelje”. miközben „mi évtizedeken át csak 
terveztük a temesvári műegyetemet, addig a románok ezt Temesvárott fel is állították 
[1921-ben], mert nagyobb technikai kultúrát igyekeznek a román termelés szolgála-
tába állítani”. klebelsberg 1928 decemberében, a nyolcosztályos népiskoláról szóló 
javaslatában – amely csak 1940-ben emelkedett törvénnyé, teljes körűen azonban 
1945-től érvényesült – szintén ezért dorgálta meg a külpolitikailag meglehetősen tájé-
kozatlan magyar közvéleményt. „[…] nagy adag naivitás kell ahhoz – hangsúlyozta –, 
hogy elhiggyük, hogy lefegyverzetten és nyílt határainkkal mi azt tehetjük, amit 
akarunk, és alacsonyabb színvonalon tarthatjuk saját tömegeinket, megmaradhatunk 
a mostani népiskolai tankötelezettség mellett akkor, amikor ausztriában, Csehszlová-
kiában és romániában kiterjesztették a tankötelezettség időtartamát”.45

klebelsberg az egyetemi képzés kiegészítéseként – magyarországi vagy külföldi 
stipendiumokkal – posztgraduális képzésben részesített tehetségeket a jövő zálo-
gának tartotta. Úgy vélte, hogy egy magyarországnyi méretű államnak – melynek 
lakossága az 1920-as nem egészen 8 millióról 1931-re 8 743 000-re emelkedett – 
körülbelül 3000 főből álló politikai, gazdasági, kulturális és tudományos elitre van 
szüksége. (elképzelésének helyességét az azóta eltelt idő is bizonyította.) ezen elit 
fölnevelésében pedig a hazai egyetemeknek is fontos szerepet tulajdonított: felis-
merte a napjainkban is oly sokat – általában teljesen kiüresedett tartalommal – han-
goztatott „tudásalapú társadalom” szükségességét. „az én tudománypolitikámnak 
alapja […] – mondta például 1925-ben, és ismételte el sokszor –, hogy a nemzetek 
kultúráját, kicsiny és nagy nemzeteknél egyaránt három–négyezer ember képviseli. 
Hogy ez a három–négyezer ember a tudományosságnak, a művészetnek, az iroda-
lomnak, a kereskedelemnek, a földművelésnek, iparnak, közlekedésnek, milyen fo -
kán áll, attól függ az, hogy az a nemzet milyen helyet foglal el a nagy népek soroza-
tában. Ha nem jó az az orvostanár az egyetemen és nem jók a klinikák, akkor gyengék 

44 Bővebb elemzése: ujváry, 2014. 160–171.
45 KLebeLsberg, 1927. 491. és KLebeLsberg, 1929. 162–163. (1928. december 8.)
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az orvosok és nő a halálozási arány. Ha rosszak a technikai tanerők, akkor elhibázot-
tak a műszaki vállalkozások, rosszak a hidak, repedeznek a falak. nagy annak a ki -
hatása, ha nem jó a jogi oktatás, akkor a perek úgy dőlnek, ahogyan nem lenne sza-
bad, hogy eldőljenek. […] Vétek szembeállítani azt a két szempontot, hogy mit 
teszünk a tömegek műveléséért és mit teszünk a magas kultúrának a fejlesztéséért, 
mert hogyha a magas kultúrának laboratóriumaiban magyarországon megáll a mun-
 ka, akkor az a magyar néptanító is kint a falun és tanyán csak idegen műveltségnek 
lehet utazó ügynöke, de semmi esetre sem terjeszti azt a művelődést, amelytől évez-
redes nemzetünknek egy második évezredét is várjuk.”46 

Tudományszervezési alapelvei is erre a gondolatsorra épültek. az összetartozó 
intézetek szervezeti egyesítésére, a miniszteri befolyás háttérbe szorításával az ön -
kormányzati elv erősítésére törekedett. egy csúcsszervbe kívánta összefogni a három 
már megalakult (gyűjteményegyetem /1922/; ösztöndíj Tanács /1927/; Természet -
tudományi Tanács /1930/) és a két, még létrehozandó (szellemtudományi Tanács; 
egyetemközi Tanács) testületet. ezt nevezte volna Überuniversitätnek vagy supra-
universitasnak, amely az „[…] egész nagy szervezetnek záróköve, a magyar tudomá-
nyosság egy legfőbb areopágja [törvényszéke, politikai fóruma] lenne, [… s] az imént 
felsorolt öt tanács képviselőiből alakulna meg. […] az lenne a hivatása, hogy a köz-
oktatásügyi minisztert a tudománypolitika legfőbb kérdéseiben tanáccsal támogassa, 
hogy figyelemmel kísérje a tanszakok és tanszékek tervszerű felosztását az ország 
egyes főiskolái között, hogy a szükségessé váló új tanszékek, intézetek és gyűjtemé-
nyek létesítését kezdeményezze, továbbá hogy a nemzetközi szellemi együttműkö-
dés szervezetében mint nemzeti tanács szerepeljen és egyébként is a nemzetközi 
szellemi érintkezésben a központ egy neme legyen.” ezzel persze az egyetemi auto-
nómiát is sértette volna, ami érthető ellenállást váltott ki az univerzitások részéről.

az öt tanács – legalábbis a tervek szerint – korábban különálló szervezeteket (köz-
gyűjteményeket és egyetemeket) foglalt magasabb egységbe, a tudományos és mű -
vészeti utánpótlást, a jövendő elitet képezte (ösztöndíjak adományozásával), illetve  
a tudományok két fő csoportjának (szellemi és természettudományok) biztosított 
szakszerű képviseletet. Végül a még megalakításra váró két tanács nem jött létre, és 
klebelsberg utódai alatt sem alakult meg. Így az Überuniversität terve szintén meg-
hiúsult, ugyanakkor mégis jól körvonalazható az az ésszerűen megálmodott rend-
szer, amelyet klebelsberg – jórészt a szervezés fontosságának szinte megszállott 
hirdetőjével, magyary zoltánnal közösen – megalkotott volna.47 

46 KLebeLsberg, 1927. 496–487.
47 KLebeLsberg kuno: Világválságban, Budapest, athenaeum, 1931. 100–105. – ld. még: PaLLó gá -

bor: klebelsberg kuno: Politikus kultuszminiszter. Magyar Tudomány, 2007/12. 1619–1628.



260

nem véletlen említettem magyary nevét, hiszen az 1924 októberében a kultusz-
minisztérium egyetemekkel, tudományos intézményekkel és nemzetközi kulturális 
kapcsolatokkal foglalkozó ügyosztályának élére kinevezett közigazgatási szakember 
nemcsak klebelsberg egyik legközelebbi munkatársa lett, hanem döntően befolyá-
solta a miniszter egyetem- és tudománypolitikáját is. (Hasonlóan a neves kultúr-
filozófushoz, kornis gyulához, aki a közoktatási kérdésekben volt klebelsberg fő 
segítője.) magyary 1920-as évekbeli külföldi útján (német-, francia-, olasz- és len-
gyelország, svájc, Belgium) behatóan tanulmányozta a meglátogatott államok kul-
turális igazgatását. Benyomásairól, élményeiről mindig részletesen beszámolt kle-
belsbergnek, és hozzá feltűnően hasonlóan fogalmazta meg a magyar kultúrpolitika 
legfontosabb feladatait. kettejük erre vonatkozó írásainak ismeretében valószínűsít-
hető, hogy magyary minisztériumbéli előterjesztései többször is inspirálhatták kle-
belsberget nézetei kifejtésekor, újságcikkei megírásakor. az is feltételezhető, hogy  
a klebelsberg nevéhez köthető szövegek egy részének alapfogalmazványa magyary 
tollából származik. 

klebelsberg ugyanis mindig szívesen vette át mások gondolatait, általában utalt is 
erre. szinte bizonyos, hogy roppant elfoglalt emberként a leginkább megbízhatónak 
tartott minisztériumbéli vezetők javaslatait is rendszeresen felhasználta. a politikai 
megrendelést, az ideológiai alapot és részben a koncepciót minden bizonnyal ő adta, 
a formába öntés azonban már többnyire mások feladata lehetetett. nem túl finoman 
erre a gyakorlatra utalt magyary, amikor – már a kultuszminisztériumból történt 
távozása után, 1931-ben – a tudománypolitikai írásaiból kiadott kötetébe fölvette az 
1927: Xiii. törvénycikkhez készített általános indokolást, amelyet klebelsberg ko -
rábban saját kötetében közölt. egészen bizonyos, hogy 1931-ben magyary ezt nem 
te(he)tte volna meg, ha ennek valóban nem ő lett volna szerzője. szintén magyary 
kulcsszerepét bizonyítja, hogy 1927-ben ő tette közzé a magyar tudománypolitika 
egészét átfogó, vaskos, több mint 600 oldalas, kiváló „alapvetést” is. magyary végül 
1930-ban távozott a minisztériumból. ezután a kulturális és a tudományos közigaz-
gatással, annak nemzetközi vonatkozásaival már nem vagy alig foglalkozott.48

magyaryhoz hasonlóan számos további olyan társa és tanácsadója volt klebels-
bergnek, akik a két világháború közötti magyar felsőoktatás meghatározó személyi-
ségei voltak. klebelsberg szerencsés kézzel ajánlotta egyetemi tanárnak az általa 
kedvelt tudósokat, mint például a kulturális külpolitikai terveinek megvalósításában 
neki sokat segítő gerevich Tibort és szekfű gyulát, illetve a közgyűjteményi kérdé-
sekben egyik legbizalmasabb tanácsadóját, Hóman Bálintot, akinek 1920-as írása,  

48 Magyary Zoltán. Vál., s. a. r., bev. és a jegyzeteket írta saáD józsef. Budapest, Új mandátum, 2000. 
7–66. és 287–289. – ujváry, 2013. 76–81.
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A nemzeti tudományosság jövője a tudománypolitikai programját is előlegezte, és 
akit ő maga is utódjának szánt, s végül 1932 és 1942 között – egy rövid, 1938–1939-es 
megszakítással – az is lett. gerevichet 1924-ben, szekfűt és Hómant pedig 1925-ben 
nevezték ki a Pázmány Péter Tudományegyetem professzorának. az már más kérdés, 
hogy – legalábbis a nem éppen jóindulatáról ismert gogolák lajos emlékezései sze-
rint – ezért egyikük sem mutatott hálát, sőt „undorító és szemtelen módon beszéltek” 
klebelsbergről.49 

sokkal nehezebben tudta keresztülvinni az akaratát klebelsberg azoknak a neves, 
katolizált, ám zsidó származású tudósoknak az esetében, akiknek az egyetemi tanári 
kinevezését ő szorgalmazta, ám az univerzitás – még inkább az antiszemita akcióik-
ról elhíresült bajtársi egyesületek, közülük elsősorban a Turul – tiltakozott ellene.  
a neves sebész, ádám lajos iii. sz. sebészeti klinika élére kerülését tüntetésekkel 
igyekeztek megakadályozni, és 1927 februárjában még a képviselőházban is szóvá 
tették. ehhez képest a klebelsberggel egyidős frigyesi józsef szülész-nőgyógyász 
1929-es kinevezése az i. sz. szülészeti és nőgyógyászati klinika vezetésére – bár  
a pályázatát véleményezők ádámhoz hasonlóan őt sem ajánlották erre a posztra – már 
valamivel simábban történt.50

a klebelsberggel szembeni ellenszenv egyik oka az volt, hogy a széles nyilvános-
ság előtt – a sajtóban és számos közszereplése alkalmával – gyakran hirdetett elkép-
zeléseit részben másoktól vette át. kétségtelen, hogy klebelsberg a szó szoros ér -
telmében nem volt eredeti gondolkodó, ám egy államférfinak – már pedig ő azon 
kevesek közé tartozott a 20. század magyar történelmében, akik megérdemlik ezt  
a titulust – nem is kell annak lennie. Bőven elegendő, ha a másoktól átvett – az  
ő esetében főleg német, magyar, de részben olasz, francia és Usa-beli forrásokból 
is táplálkozó – eszméket adaptálja és az adott politikai helyzetben alkalmazza. már-
pedig ő erre képesnek bizonyult, hiszen a tárcája érdekeit foggal-körömmel (és ered-
ményesen) védő, vérbeli kulturális és tudományos menedzserként rendszerszintű, 
előremutató változásokat tudott elfogadtatni és megvalósítani. Politikusoknál is szo-
katlan hiúsága miatt szintén sokan bírálták. jórészt okkal, de ennyi esendőség meg-
bocsátható egy olyan személyiségnek, akinek volt mire hiúnak lenni.

ezért is értek egyet az 1980-as évek elején klebelsbergre emlékező kiváló iroda-
lomtudóssal, Thienemann Tivadarral, aki szerint a „[…] Horthy-érának az a kora, 

49 ujváry gábor: két dudás egy csárdában. Hóman Bálint és gerevich Tibor barátságának első évei. 
in: Történelmi átértékelés. Hóman Bálint a történész és a politikus . Szerk . Uő. Budapest, ráció, 
2011. 184–186. és 191–192.

50 Diszkrimináció emancipáció – asszimiláció diszkrimináció. Magyarországi egyetemi tanárok élet
rajzi adattára 1848–1944. Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok . Szerk . Kovács i. gábor. 
Budapest, elTe eötvös kiadó, 2012. 23–24. és 57–58.
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mikor Bethlen istván volt miniszterelnök, klebelsberg kuno kultuszminiszter, kor-
nis gyula kultuszállamtitkár, Csonka-magyarországnak páratlan kulturális arany-
kora volt. […] elfogulatlan gondolkodónak el kell ismernie, hogy kádár kommunista 
kormánya rendkívül sokat tett az elmaradt magyar vidék fejlesztéséért, népiskolák, 
népkönyvtárak, főiskolák, egyetemek, szakiskolák gomba módra szaporodtak és az 
általában illiterátus [műveletlen] vidéki kultúra szintje emelkedett. ez így igaz. De 
azt is el kell ismerni, hogy ennek a nagyszerű fejlődésnek alapjait klebelsberg rakta 
le. nem volt magyar kultúrpolitikus, aki ilyen szenvedélyesen harcolt népiskolákért, 
vidéki egyetemekért. […] klebelsberg utódai a miniszteri pozícióban […], Hóman 
kivételével, liliputi törpék klebelsberg–kornis óriásokhoz képest.”51

51 országos széchényi könyvtár kézirattára, fond 152. Thienemann Tivadar: Az utókor címére. 
Napló, Bad Hall, Kurhotel, Juli 11, hétfő. 44–51. 
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szécsényi anDrás

az egyeTemi BajTársi egyesÜleTek reVÍziÓs 
ProPaganDája Trianon UTán

Bevezetés

a Horthy-kori egyetemi bajtársi egyesületek, mint az 1919-ben születű korszak saját 
„termékei”, miként az utóbbi két évtizedben ráirányuló vizsgálatok bizonyították, 
sokkal jelentősebb szerepet játszottak az értelmiségi-egyetemi ifjúság életében, mint 
a hagyományos, 18. századi gyökerekkel bíró diákegyesületek, illetve az ún. kebel-
beli (egy-egy intézményhez köthető) felsőoktatási diákegyesületek, a szocialista 
pártállami időszakban „haladónak” számító, tisztán baloldali kezdeményezésekről 
nem is beszélve. Hovatovább – széles hatókörük révén, melynek okaira ezúttal szin-
tén nem térhetek ki – jelentős befolyással bírtak a korszak közgondolkodására és 
politikai gondolkodására is. ezért kiváltképpen érdekes megvizsgálni, vajon milyen 
szerepet játszottak a Horthy-korszaknak a társadalom egészét átható egyik alapvető 
motívuma, az ún. revíziós gondolat térnyerésében.

mint ismert, az ellenforradalmi rendszer bajtársi egyesületei az előzőekkel ellen-
tétben politizáltak, ami nem meglepő, ha a bajtársi egyesületeknek a keresztény-
nemzeti kurzus létrejöttében,1 illetve később stabilizálásában játszott szerepét is -
merjük. a politkum mindegyik szervezet életében jelen volt, amit lehetővé tett, az  
a körülmény, hogy nem a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium (Vkm), hanem  
a Belügyminisztérium (Bm) hagyta jóvá alapszabályzatukat, ugyanakkor tevékeny-
ségük – amint arra korábban ladányi andor, nyomatékosabban pedig Ujváry gábor 
felhívta rá a figyelmet – a „politikamentesség frázisának” hangsúlyozásával páro-
sult, ezáltal a közvéleményt is megzavarva. a revízió kérdését, a trianoni békeszer-
ződés elleni küzdelmet és propagandát is politikán felüli feladatként jelölték meg 
különféle megfontolásokból, ugyanakkor ez irányú céljaik nem valósulhattak volna 
meg politikai támogatás és politikai döntések hiányában.

az egyetemi bajtársi egyesületek a keresztény–nemzeti gondolat szellemében lét-
rejött, egyetemi központú egyesületek voltak, amelyek olykor szövetségeket hoztak 

1 az 1919-ben alakult egyetemi zászlóaljak révén, amelyek a román megszállás ellen küzdve, sok-
szor erőszakos eszközökkel vettek részt az új rendszer megalapításában. ld. bővebben: LaDányi 
andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919–1921). Budapest, akadémiai, 
1979.
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létre, szervezett tagságuk pedig nem zárta ki egy másikba való felvételt sem. anél-
kül, hogy belemennék a bajtársi egyesületek mára terebélyes szakirodalma alapján 
ismertetésükbe (felépítésük, szerepük, történetük, eszmei tartalmuk és azok válto-
zásainak kérdéskörébe),2 fontos bemutatni, hogy összesen négy egyetemi bajtársi 
egyesület emelkedett ki a többi közül: a Turul szövetség, a Hungária magyar Tech-
nikusok egyesülete, a foederatio emericana és a szent istván Bajtári egyesület. 
mindannyiukra egyaránt elmondható az alapideológia közössége, a korszak egészén/
nagy részén való átívelő jelenlét, és bajtársi rendszerű, tömeges szervezkedés, ha -
sonló szervezeti felépítés és az ehhez kapcsolódó attribútumok megléte. (az egyesü-
letek külsőségekben, így ruháik és tányérsapkáik, később fövegeik színeiben is 
különböztek egymástól). Hasonló közös sajátosság, hogy az oklevelet szerzettek  
is rendes tagok maradhattak, így masszivitásukban egy idő után nem diák-, hanem 
társadalmi szervezetnek (is) számíthattak. Tagságuknak – a többi egyetemi diák-
egyesületnél hatékonyabb módon – nemcsak érdekvédelmet biztosítottak, de szo -
ciális hálót is vontak (kedvezményes diákmenza, szociális támogatás, széleskörű és 
intenzív közösségi terek és programok), így minden elsőéves szinte automatikusan 
belépett egy-egy bajtársi egyesületbe. a köztük levő különbségek azonban legalább 
ennyire jellemzőek voltak, s az évtizedek során az ellentmondásokkal terhes eltéré-
sek nemegyszer a köztük lévő ellenségeskedésben, szembenállásban kulminálódtak 
(jóllehet nem volt kizárt, hogy egy személy több bajtársi egyesület tagja lehessen).

a Turul Szövetség3– amint azt az utóbbi évek kutatásai bizonyítják – a Horthy-
korszak legnagyobb, legbefolyásosabb értelmiségi (társadalmi- és diák)szerveze-
teként a két világháború között jelentős mértékben hatott a közgondolkodásra, bizo-

2 ehhez összefoglalóan elsősorban ajánlható: KerePeszKi róbert: A Turul Szövetség. máriabesnyő, 
attraktor, 2012. (a továbbiakban: KerePeszKi, 2012.) – ujváry gábor: egyetemi ifjúság a „neoba-
rokk társadalomban”. in: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben . Szerk . 
vaLuch Tibor. Budapest, 1956-os intézet–osiris, 1995. 453–459. – szécsényi andrás: A korszel
lem hálójában. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágya
zottsága Magyarországon (1935–1944). Budapest, gondolat, 2016. 50–58.

3 a Turul szövetség előkészítő Bizottsága 1919. augusztus 3-án ült össze, amelyből szervezési 
nehézségek, anyagi gondok és belső ellentétek miatt csak 1921-ban alakult ki véglegesen a szerve-
zeti felépítés. neve ekkortól magyar egyetemek és főiskolák országos nemzeti Turul szövetsége, 
1924-től országos központja. 1924-től 1943-ig a Turul fegyelmi szabályzat, ügyrend, szokásrend 
terén lényegében nem változott. LaDányi andor: Az egyetemi ifjúság az 1918–1919. évi forradal
mak időszakában. in: A haladó egyetemi ifjúság mozgalmai Magyarországon, 1918–1945 . főszerk. 
vass Henrik. Budapest, kossuth, 1978. 11–93. – KerePeszKi róbert: a Turul szövetség. in: A ma 
gyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. Szerk . roMsics ignác. Budapest, osiris, 2009. 341–376. 
– szécsényi andrás: a Turul szövetség felépítése és szerepe a két világháború közötti ifjúsági 
mozgalomban. in: Fejezetek a tegnap világából. főszerk. gergeLy jenő. Budapest, elTe BTk, 
2009. 214–232. – KerePeszKi, 2012.
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nyos esetekben politikai döntéseket is befolyásolt.4 más egyesületekkel ellentétben 
országos hatáskörű, szakokon felül álló, az összes keresztény felekezet tagjait magába 
olvasztó, és szabad királyválasztó (Horthyhoz hű, Habsburg-ellenes) szervezetben 
igyekezett összefogni tagságát. az Tanácsköztársaság bukásával egyidejűleg, 1919-
ben a katonai jellegű budapesti tudományegyetemi zászlóaljból kinövő szervezetben 
a radikális szélsőjobboldallal rokonszenvező diákság nagy számban képviseltette 
magát. Tömegbázisát mindvégig ez a tudományegyetemeken és a budapesti közgaz-
dasági karon tanuló, radikális fiatalság jelentette, és szervezetét 1938-ig folyamato-
san, nagy lépésekben bővítette (20–40 000 tagra).5 

Hozzá hasonló ideológiával rendelkezett a kizárólag a budapesti műegyetemen6 
szerveződő Hungária magyar Technikusok egyesülete,7 amely nemcsak létrejötte 
körülményeiben (hiszen a Hungária a műegyetemi zászlóalj paramilitáris alakulata-
iból jött létre 1919-ben, és alakult át szegedi gondolat jegyében jobboldali diákegye-
sületté), de felépítésében, eszmei tartalmában is a Turul „kisöccsének” tekinthető. 

Velük ellentétben, a második legnagyobb, több ezres taglétszámú foederatio eme-
 ricana viszont kizárólag a katolikus hallgatókat és oklevelet nyert egykori diákokat 
tömörítette.8 eszmeiségében egyaránt szemben állt a jobb- és baloldali szélsőségek-
kel, a Turulhoz és Hungáriához hasonlóan azonban a liberális polgári értékrenddel 
is. ennek mentén az autoriter korporatizmus megvalósítását célozta meg, amely  
a szocialista társadalomszerveződési elvek mellett egyúttal a korban divatos „faji 
gondolatot” is elutasította.9 az emericana az egyetlen bajtársi egyesület, amely 
mélyen konzervatív szellemiségén nem akart és nem is tudott változtatni: a fennálló 
társadalmi rendet mindvégig elfogadta, a már említett szélsőségeket elutasította,  

4 szécsényi andrás: a Turul szövetség akciói: a magyar egészség Hete és a magyar nép Hete. in: 
Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Szerk . gergeLy jenő. Budapest, elTe BTk, 2010. 
191–204.

5 statisztikák hiányában a fenti szám csupán becslés, az oklevelet szerzett, ám aktív egykori hallga-
tók számának figyelembevételével. a második világháborúig expanzív Turul egyik hivatalos kiad-
ványa az egyesület összlétszámát 40 000 főre taksálta. A mi utunk. A Turul Szövetség története, 
útja, célkitűzései. Szerk . erDéLyi ernő. Pécs, a Turul szövetség Pécsi kerületének kiadása, 1940. 
14–15. 

6 1934-től a műegyetem beolvasztásával létesített magyar királyi józsef nádor műszaki és 
gazdaságtudományi egyetem műszaki fakultásain élt tovább a Hungária.

7 a Hungária történetéről és működéséről nem készült összefoglaló munka, ezért elsősorban a cse-
kély megmaradt iratanyaga ajánlható: magyar nemzeti levéltár országos levéltára (a továbbiak-
ban: mnl ol), P 1367, illetve az egyesület közlönyének, a Technikusnak feltárása.

8 Történetére Ujváry gábor munkásságát ajánlom, különösen: Egyetemi ifjúság és katolicizmus  
a „neo  barokk társadalomban”. A Foederatio Emericanáról. in: ujváry gábor: A harmincharma
dik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk társadalomban.” Budapest, 
ráció, 2010. 413–493. (a továbbiakban: ujváry, 2010.)

9 mindezt behatóan ismerteti: ujváry, 2010. 459–465.
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a társadalmi reformkövetelések, különösen a korszak egészén átnyúló „földkérdés” 
megbolygatása ellen pedig rendre felemelte szavát.10 mindez ugyancsak konflik-
tusokhoz, töréspontokhoz vezetett a fiatal értelmiség köreiben, egyúttal pedig alapja 
lett a népszerűségvesztésnek. Végül említést kell tenni az 1927-ben létesített szent 
istván Bajtársi egyesületről,11 amely a legitimista hallgatók bajtári egyesülete volt, és 
mindössze néhány száz tagot számlált.12 

az egyetemi bajtársi egyesületek két jobboldali-radikális szervezetének, a Turul 
szövetségnek és a Hungáriának ideológiája – történetének első évtizedében – egy-
fajta koherens bajtársi eszme volt, amelynek alapját a keresztény–nemzeti, ún. sze-
gedi gondolat képezte. jóllehet a Turul és a Hungária bajtársi szelleme megőrizte 
keresztény–konzervatív értékrendjét is, számos vonatkozásban az ellenforradalmi 
rendszer fajvédő vonulatát tartotta követendőnek. antiszemita, tőkeellenes, antide-
mokratikus arculatuk erősen rányomta bélyegét a kor társadalmára és egyetemi éle-
tére, de minderre – köztörténeti fontosságuk dacára – ezúttal csak címszavakban 
utalhatunk. 

közismert az 1919-es „zsidómentes szemeszter” megszervezése, majd a felső-
oktatásban létrejövő zsidóellenes (és németellenes) közélet kialakítása. a numerus 
clau  sus létrejöttében a Turul és a Hungária meghatározó szerepet játszott, később 
pedig a numerus clausus törvény (illetve annak szigorítása) melletti folyamatos harc-
ban is – amely az egész korszakot átívelően zsidóellenes verekedésekben kulmináló-
dott és a korszak egészében számos esetben az egyetemek (vagy egyes fakultások) 
időleges bezáráshoz vezetett. fontos kiemelni, hogy az 1930-as évek elejétől a baj-
társi egyesületek szervezete kitágult, következésképp ideológiájuk is polarizálódott; 
ha nem is központi, de horizontális szinten – különösen az évtized derekától és  
a turulisták soraiban – egyre-másra helyet kaptak a nyilas típusú szélsőjobb, de kom-
munista vagy demokrata nézetek is. megtermékenyültek továbbá a népiek gondola-

10 Hozzá kell tenni, hogy a tagsága viszont részt vett az 1930-as évekbeli reformista mozgalmakban, 
és azok rendezvényein is, illetve a rendszert megváltoztatni akaró pártok sorában: így a márciusi 
front támogatói közt is voltak emericanások, amint felbukkantak soraikból az ekkori nyilas pártok 
tagjai között is. ld. Uo. 467–471.

11 a szent istvántól mindmáig nem született átfogó elemzés, megértéséhez elsősorban korabeli prog-
ramját ajánljuk: „ez a mi programunk!” országos széchényi könyvtár (a továbbiakban: oszk) 
Plakát- és kisnyomtatványtár, 1938/555. szám. – Továbbá jó bepillantást enged, illetve az alapsza-
bályokat is tartalmazza: eötvös loránd Tudományegyetem levéltára (a továbbiakban: elTe lt), 
rektori Hivatal iratai, 5448/1924–25.: szent istván Bajtársi egyesület, 1–18. – magyar nemzeti 
levéltár Baranya megyei levéltára (továbbiakban: mnl Baml) iV 1428/54.: foederatio stepha-
nea iratai. az egyesületről részletesebben ld. KerePeszKi róbert: a budaörsi csata emlékezete és  
a király kérdés a két világháború közötti egyetemi ifjúság politikai gondolkodásában. Múltunk, 
2011/3. 36–63

12 ujváry, 2010. 432.
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taival is, mely számos eredményben (pl. márciusi front, Bolyai kollégium) mutatko-
zott meg az évtized végén.13

az egyetlen, a korabeli magyar társadalmat átfogó kérdés, amiben mind a négy 
egyetemi bajtársi egyesület egyetértett, s egyúttal bírta a mindenkori kormányok 
jóindulatát, a revízió ügye volt. az alábbiakban nem a propaganda történetét ismer-
tetem, hanem a revíziós propagandaelemeket csoportosítom, esetenként pedig kira-
gadott példákkal illusztrálom.

revizionizmus vagy irredentizmus?

mint minden keresztény–nemzeti, így minden bajtársi egyesület is a „szentistváni” 
államterület teljes visszaállítására törekedett. nem állíthatjuk azonban, hogy a baj-
társi egyesületek egységesen a revízió, illetőleg az irredentizmus talaján álltak vol-
na .14 az egyesületi vezetőségek többnyire (bár nem kizárólagosan) a politikai-jogi 
rendezést sürgették, a radikális tagság és a mögöttes, lokális szintű tagegyesületi 
irányítók ellenben a fegyveres terület-visszaállítást preferálták, ugyanis az irredenta 
jelszavakkal a bethleni konszolidáció éveiben, majd a gazdasági világválság után is 
aktivizálni lehetett az ellaposodó bajtársi életet.15 összefoglalóan radikális revizio-
nizmusnak nevezhetjük ezt a hozzáállást, ami ráadásul mindenkor erősen militarista 
szövegkörnyezetben és töltettel használatos. sajnos nem azonos súlyban állnak ren-
delkezésre források és feldolgozások, így elsősorban a Turul szövetség viszonyulását 
lehet rekonstruálni. 

1937-ben publikálták szendrődy miklós és kalotás antal szerkesztésében a Turul 
szövetség ideológiai és szervezeti céljait taglaló nagyhatású munkát, amelyben 
ugyancsak megfigyelhetjük a revíziós-irredenta dichotómia elmosódását, bizonyta-
lanságát: „Természetesen nem lehet igazi magyar az, aki nem revizionista abban az 
értelemben véve, hogy az elszakított területeket vissza kell szereznünk. a pacifista 
értelemben vett revízió fölött nem törhetünk pálcát, legfeljebb némi bizalmatlanság-
gal viseltethet iránta a jobboldaliság. a békés revízió, ha lehetséges, természetesen 

13 tóth Pál Péter: a harmincas évek értelmiségi-ifjúsági mozgalmairól. Ifjúsági Szemle, 1985/2. 
40–50. – PaPP istván: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása, 
vagy tudatos elitnevelési kísérlet? Budapest, napvilág, 2008. 123–177. – KerePeszKi róbert–szé-
csényi andrás: „ellenzék” a Turulban. Századok, 2012/1. 171–204. – szécsényi andrás: a Turul 
szövetség kettészakadása 1943-ban. adalékok a Horthy-kor második felének ifjúsági-értelmiségi 
törésvonalainak megértéséhez. Múltunk, 2013/1. 65–100. (a továbbiakban: szécsényi, 2013.)

14 a fogalom tisztázására ld. zeiDLer miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. 
Budapest, Teleki lászló alapítvány, 2002. 11–12. 

15 Pl. mnl ol, P 1364, 2. d. 21. tét. Csaba Bajtársi egyesület fővárosi Bajtársi Törzse. 57–124.
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örvendetes volna. nem szabad azonban a maga helyén már említett okoknál fogva  
a pacifista elgondolásnak uralkodóvá válnia pusztán azért, mert állítólag a békés 
revízió útját állja a militarista szellem. […]”16 a Turul és a Hungária országos veze-
tése egyébként – az imént említett elszürkülő bajtársi élet veszélyétől is hajtva – az 
1920-as évek közepétől rendszeresen megrótta az egyes tagkerületeket, tagegyesüle-
teket, hogy nem elég harciasak a Trianon-ellenes hangulat fenntartásában. 

az egyetemeken a sejtszervezeteknek persze meg kellett küzdeni az ottani kö -
töttségekkel is. a felsőoktatási intézmények viszont tétovák voltak a revízió ilyetén 
propagálását illetően, esetenként autonómiájuk csorbulásától féltek, így a Turul kez-
deményezései néha sikerrel jártak, többnyire viszont nem. 1935 nyarán például  
a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi karának Tanácsa a rektor kéré-
sére tárgyalta a Turul szövetség kérelmét, hogy az egész egyetemen minden első 
előadás előtt tegyék kötelezővé Papp-Váry elemérné Magyar Hiszekegy című versé-
nek elszavalását. az ügy előadója szerint ez felekezeti feszültségeket gerjeszthet, sőt 
veszélyes is lehet, mivel kétségkívül nemes gondolataival a puszta, cselekvésmentes 
irredentizmust növeli; emellett még a külföldi hallgatók számára is visszatetszővé 
válhat. aisleitner józsef professzor, előadó és a kar mégis ennek bevezetését java-
solta az egyetemi Tanácsnak, mivel „[…] nevezett bajtársi egyesület kérelmének 
visszautasításából magának népszerűségi tőkét akar kovácsolni és ily motívumok-
tól indíttatva a Hiszekegy elmondását saját kezdeményezésével [értsd: erőszakosan] 
valósítja meg”. a kari véleményezésre az egyetemi Tanács végül nemet mondott.17  
a központi szervezés hiánya részben megszűnt, amikor 1934 őszén felállították  
a Turul Propaganda irodát az egyetem téren: a revíziós propagandának is itt igye-
keztek keretet biztosítani, ugyanakkor a fővezérség továbbra sem szólt bele annak 
irányába és a durva irredenta propagandát sem fogta vissza.18

a Turul jelképe, a turulmadár tudatosan választott szimbólum volt, mely a Tria-
non utáni „nemzeti feltámadást” jelképezte a revíziós és irredenta szimbolikában. 
az egyetemi bajtársi egyesületek sorában a Turul és Hungária használta rendsze-
resen. a Turul szövetség esetében – alapszabályának megfelelően – rendszerint 
szárnyai között a koronát, karmai között kardot tartó turulmadarat19 olykor úgy ábrá-

16 A Turul világnézeti irányelvei és bajtársi útmutató. Szerk . SzenDrőDy miklós–KaLotás antal . 
Budapest, Turul, 1937.

17 Pázmány Péter Tudományegyetem levéltára, 1/b. Hittudományi kar Dékáni Hivatalának iratai. 
58. d. 791/1934–35. sz. n. és 59. d. 157/1935–36. 11–12. 

18 Bajtárs, 1934. szeptember 10. 3. 
19 KerePeszKi róbert: A Turul Szövetség országos és debreceni szervezete (1919–1945). PhD-disszer-

táció. Debreceni Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, 2009. 6–7. https://dea.lib.unideb.
hu/dea/bitstream/handle/2437/90265/ertekezes.pdf 
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zolták, hogy a turulmadár széttöredezett országtestet igyekszik karmaiban tartott 
lánccal, erőnek erejével egyben tartani.20 a szimbolika úgy is érthető volt, ha más 
módon jelent meg a legkülönfélébb ábrázolásokon, illetve stilizált formákban mu -
tatkozott. 

a jórészt egyetemi bajtári egyesületek tagjait összefogó magyar nemzeti Diák-
szövetségből rekrutálódó egyetemi önkéntes munkaszolgálat 1938–1944 közötti att-
ribútumai között is ott találjuk a Trianon előtti országábrázolást és a turulmadarat 
egyaránt.21 a turulmadárnak heterogén alkalmazása tehát illeszkedett a Horthy-kor-
szak revíziós gondolati és fogalmi körébe.

a propaganda ismérvei, jellemzői

az 1920-as béke megváltoztatásának igénye napirenden volt lényegében a Horthy-
korszak egészében, az egyes propaganda-eszközökben pedig centrális helyet kapott. 
alapja az a fajvédő gondolatiság, miszerint a magyarságnak történeti jogai vannak  
a kárpát-medencére: erre predesztinálja az elmúlt 1000 év, és az, hogy ezen idő alatt 
a magyarság teljes egészében békésen integrálta a betelepedőket, továbbá az is, hogy 
európát magyarország védte meg a keleti és a déli betörésekkel szemben. ez „isten 
akarata”, s a történeti magyarország nélkül európa békéje nem fenntartható. egyes 
összefoglaló művek ennél is messzebb menve egyenesen nagy lajos korának hatá-
rait követelték vissza.

a határok visszaállítására való törekvés az agitáció szintjén összekapcsolódott  
a bajtársi egyesületekre – különböző mértékben, időszakonként és a bajtársi egye -
sületeken belüli tagegyesületek, corporatiók, curiák stb. szintjén különféle módon 
je  lenlévő, mégis – jellemző „nemzetpusztítás” elleni közdelemmel, amelyet rendsze-
rint a liberalizmussal, a demokratizmussal, a nagytőkével párosítottak. mint a ke -
resztény–nemzeti gondolatkörben másutt is, a trianoni békét hozzákötötték a bal -
oldali forradalmakhoz, és a zsidóságot tették meg fő bűnbaknak. a revíziós 
propagandában a Hungária és a Turul esetében ez az elem 1933 után kiegészült még 

20 ld. pl.: „Turul” naptár és évkönyv, 1926. Szerk . LenDvay Béla. Budapest, Centrum, 1925. (belső 
borító)

21 az e téren döntő fontosságú plakátok közül elsősorban: országos széchényi könyvtár (oszk) 
Plakát- és aprónyomtatványtár (PaT), gf 264/1942, gf 265/1942. és Pécsi Tudományegyetem 
levéltára Viii. 104/b. Tanintézetek, intézmények 104. jog- és államtudományi kar iktatott iratai, 
26/1937-38. rendezetlen. – a szimbolikához összefoglalóan: szécsényi andrás: A korszellem háló
jában. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzetközi beágyazottsága 
Magyarországon (1935–1944). Budapest, gondolat, 2016. 294–311.
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egy szállal: a magyar határ-visszaállításokra példának a hitleri németországot hoz-
ták fel. Például a gömbös-kabinet fennállásának első évfordulójára íródott cikk ki -
jelentette, hogy a magyar nemzet gömbös gyulára messiásként tekintett, de „[…] 
beteg testen csak lassan lehet rendet vágni. a mi politikánk csak az lehet, hogy: 
végezni előbb a negyvenöt milliós külellenséggel, a kisantanttal, visszaszerezni 
ügyes politikával elszakított területeinket, s ha így ismét húszmilliós nemzet, gazda-
ságilag erős ország leszünk, kiirthatjuk a belső ellenséget. és ki is fogjuk irtani,  
a szó szoros értelmében.”22 Hasonló érvelés számos esetben erőteljes ok-okozati 
összefüggéssel nyert magyarázatot: a történeti magyarország bukása nem a csata-
tereken dőlt el, hanem a belső, hátországi kozmopolitizmus bénította meg, gyűrte le: 
felelőse pedig károlyi mihály és a kommunista tanácskormány.23 ez a német tőrdö-
fés-elméletre hajazó gondolat konstans elméleti eleme a propagandának. 

a bajtársi egyesületek propagandája a központi irányító szerveken kívül, például  
a vidéki curiákban vagy kerületekben és tagegyesületekben ugyanakkor nem volt 
egységes. Utóbbiak nemegyszer „önjáró módon” viselkedtek, eltértek a fővezérség 
álláspontjától. Így például az első bécsi döntés körüli hónapokban, 1938 nyarán  
a Turul országos irányítása igen mérsékelt és visszafogott maradt, (figyelemmel a kor-
mánypárt hivatalos állásfoglalására), a tagegyesületek viszont – a központi utasítás-
sal szembemenve – durva irredenta propagandát fejtettek ki a sajtóban, röplapokon. 

esetenként a Trianon-ellenes állhatatosság igénye szövetségen beüli generációs 
ellentétekben nyilvánult meg: az 1920-as évek végétől bekerült fiatal hallgatók a már 
végzett, felsőbb évfolyamok turulistáit tették felelőssé a propaganda tüzének eset -
leges lanyhulásáért.24 az egyébként számos kérdésben egymással szemben álló és  
a revíziós tevékenységükben is többnyire külön felvonuló/demonstráló Turul és 
emericana, valamint a szent istván Bajtársi egyesület delegációja (rendszerint veze-
tősége) a Hungáriával karöltve együtt vonult fel a revíziós ünnepségeken (október 6. 
és június 4.),25 skandálta a Trianont elítélő jelszavakat és emlékezett a budapesti 
irredenta emlékműveknél, illetve az ereklyés országzászló előtt. 1930. október 6-án 
például a négytagú szoborcsoportnál a Himnusz közös eléneklése után egy-egy diák-
szervezet tagja egyszerre mondott propagandabeszédet; a demonstrációt követően 

22 Bajtárs, 1933. október 29. 1–3. 
23 érzékletes példát ad: Bajtárs, 1934. december 30. 3.
24 elTe lt, 8/a. Bölcsészettudományi kar, Tanácsülési jegyzőkönyvek és mellékletek. 36. kötet. 

1931. június 1. 145. 
25 a résztvevők számát sajtótudósítások alapján csak becsülni lehet: ritkán lépte túl az 1000 főt. ezt 

látszik alátámasztani egy 1938 és 1941 közötti rendezvényekről szóló jelentés is. mnl ol k 29 
miniszterelnökség, Társadalompolitikai osztály 3. csomó „k” dosszié (társadalmi egyesületek 
ügyei 1938–1941).
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pedig közös nagygyűlést is tartottak a Vigadóban, amelyen számos neves patró -
nusprofesszor és politikus, a társadalmi szervezetek elnökei megjelent.26 az efféle 
közösségvállalás azonban csak eme különleges alkalmakra korlátozódott közöt-
tük. a bajtári egyesületek delegáltjai ugyanakkor az 1929-ben megalakult magyar 
nemzeti Diákszövetség (mnDsz) ernyőszervezet tagjaiként 1932-től egyaránt részt 
vettek a nemzetközi revíziós Diákkongresszuson, ahol módjuk volt kifejteni Tria-
non-ellenes nézeteiket és propagandájukat, továbbá lehetőségük nyílott eszmét cse-
rélni a versailles-i békerendszer kárvallott nemzeteinek egyetemi fiatalságával.27 az 
mnDsz évente küldött képviselőt erre a Diákkongresszusra, melyek tartalmáról, 
propagandájáról nem maradtak fenn források. Csekély eredményüket látszik alátá-
masztani, hogy a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékese, amikor az 
mnDsz a tanácskozást Budapesten kívánta megrendezni 1932 decemberében, nem 
támogatta a kérést.28 a bajtársi egyesületek mindenesetre valamilyen mértékben 
részesültek az ernyőszervezet revíziós propagandájában is.

a propaganda a bajtársi eszmében meglévő „faji összetartozás” elvét összhangba 
hozta a magyar nemzet (=magyar faj) minden tagjának közös áldozatvállalásával. 
ahogyan asztalos sándor pestújhelyi turulista 1936-ban megfogalmazta: „meg va -
gyunk róla győződve, hogy az idők szavát Ti is megértitek. a szégyenbéke XVi-ik 
évében nem lehet munkás és diplomás közt társadalmi határ […].”29 ezen áldozat-
vállalás alapja a nagybirtok felosztása, a faji törvények bevezetése, a „teljes őrségvál-
tás” követelése (azaz a nem magyar vagy annak nem tekintett etnikumok kiszorítása 
a politikai, a kulturális, a gazdasági élet területéről) volt. „Új honfoglalást” hirdetett 
a kárpát-medencében, melynek egyik, de nem kizárólagos eleme volt a „szentist-
váni” országterület visszaállítása. 1933 őszén a pécsi kerület röpirata, a Bercsényi 
Futár egyik írásában a felvidék – felettébb szokatlanul – véletlenül szlovákia néven 
szerepelt, a tótokból pedig szlovákok lettek. a Bajtársban mindez nagy visszhangot 
keltett, s kiemelték, hogy a revízió csak a faji összetartás révén lehet sikeres.30  
a revíziót, a „nemzet egységgé kovácsolását” gyakorta militarizmussal propagál-
ták, ezt fejezték ki a lövészversenyek, a katonai gyakorlatok is.

általánosságban úgy tűnik, hogy a revíziós propaganda az 1920-as évek második 
felére kiüresedett, ellaposodott és lecsökkent (de ennek mértékét és erejét további 
kutatások dönthetik csak el). a lanyhulásra – mint a szövetségek esetében más kér-
désekben is – gömbös gyula kormányra kerülése (1932. október) jelentett gyógyírt. 

26 Bajtárs, 1930. szeptember–október hó 20–21. 
27 mnl ol k 636, 702. d. 98. tét. a magyar nemzeti Diákszövetség általános ügyei. 390., 470.
28 Uo. 475–476.
29 Roham, 1936. március 15. 1. 
30 Bajtárs, 1933. szeptember 20. 39. 
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a fajvédő miniszterelnök első intézkedései közismert módon külpolitikai lépések, 
pontosabban az olasz és a német orientáció irányába való elköteleződés volt, amely-
ből az ifjúság eleinte a trianoni határok lebontásában való nagyhatalmi szövetséges 
partnereket látta. gömbös tapogatózásai, majd államközi szerződései gazdasági 
ételemben ugyan sikeresnek bizonyultak, a valóságban azonban a kormány kezdeti 
heves revíziós kampánya, majd az egész revízió ügye – Hitler akaratából – lekerült  
a napirendről.31 minderről a közvélemény, így a bajtársi egyesületek mit sem tud-
tak .32 a bajtársi egyesületek radikálisai körében kezdettől meglévő gömbös-kultusz 
a 30-as évektől így újult erőre kapott, s általa a reálpolitikai értelemben reményte -
lennek látszó revízió ügye is újra a közbeszéd fókuszába került, mint „össznemzeti 
célkitűzés”. 

1940-ben, a második bécsi döntés megünneplése alkalmából a Hungária delegá-
ciója nem véletlenül koszorúzta meg gömbös – mint az esemény sikerének vélt 
letéteményesét – sírját és rótta le kegyeletét.33 a terület-visszacsatolások időszaká-
ban (1938–1941) ehhez képest a propagandában nem mutatkozott felerősödés, leg -
feljebb marginálisan. a bajtársi egyesületek egyaránt lelkesen fogadták a magyar -
országhoz visszacsatolt országrészeket, esetenként saját propagandasikerüknek 
tüntetve fel azt. a Hungária magyar Technikusok egyesülete, az emericana és  
a Turul az első és második bécsi döntések után – a jelentősebb városokba történt 
magyar katonai, állami bevonulás során – egyaránt egymás mellett felvonuló kül-
döttséggel képviseltette magát, kifejezve, hogy az ideológiai különbségek és a szét-
ágazódás dacára a revíziós alapeszme továbbra is közös.34 a második bécsi döntésre 
ezen túlmenően ambrus józsef, a Turul szövetség fővezére teherautókban kívánta 
megszervezni több száz tagnak a bevonulási ünnepségeken való részvételét, ám 
beutazási engedélyt végül nem kaptak.35

31 Hitler már a gömbössel való 1933. júniusi találkozóján világossá tette, hogy a szentistváni magyar 
államterület visszaállításával szemben áll, bizonyos revíziós igényeket kedvező helyzetben is leg-
feljebb Csehszlovákiával szemben támogatna. juhász gyula: Magyarország külpolitikája 1919–
1945. Budapest, kossuth, 1975. 142–164. – gergeLy jenő– Pritz Pál: A trianoni Magyarország, 
1918–1945. 102.

32 a találó kifejezést az alábbi műből kölcsönöztem: zeiDLer miklós: a magyar külpolitikai és a civil 
társadalom a Horthy-korszakban. in: Magyarország helye a 20. századi Európában. Tanulmányok . 
Szerk . siPos Balázs és zeiDLer miklós közreműködésével Pritz Pál. Budapest, magyar Történelmi 
Társulat, 2002. 62.

33 sírján „a munkád gyümölcse: erdély!” feliratú koszorút helyezték el. mnl ol, P 1364. Turul 
szövetség, 3. tét. fővezérség körlevelei, 1939, 1940. 4.

34 mnl ol, P 1364, 1. d. 3. tét. fővezérség körlevelei, 1939, 1940. 5.
35 mnl ol, P 1364, 1. d. 4. tét. fővezérség körlevelei, 1939–1940. 5. 
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a külpolitikai revíziós sikerek időszakában az újdonságok közé sorolható, hogy az 
egyesületi sajtóban, kiadványokban megszaporodtak a visszacsatolt területek egy-
egy városát, történelmét bemutató, propagáló cikkek, gyakran olyanok, amelyek  
a látnivalókra, a szállókra hívták fel az olvasók figyelmét; az első bécsi döntést kö -
vető hónapokban pedig turulmadár alakú konfettit szórtak országszerte.36 ezek álta-
lában nem központilag elrendelt akciók voltak. figyelemre méltó módon propagan-
dacélú megemlékezéseket jószerével csak a kerületek, a tagegyesületek tartottak. Így 
1941. május 4-én a budapesti bolgár egyetemisták omortag kán Bajtársi egyesülete 
a „békeparancsok felszámolása” alkalmából szervezett egyesített ünnepséget.37 

esettanulmány: a Turul szövetség revíziós propagandaeszközei

a következőkben a legnagyobb és a revízió ügyében legaktívabb egyetemi bajtársi 
egyesület revíziós propagandaeszközeit veszem számba és elemzem. a revíziós pro-
paganda leghatásosabb eszköze az egyesületi sajtó volt – ezt érdemes hangsúlyozni, 
hiszen a vizsgált korszakban a Turul lapjainak kulcsszerepe volt az ifjúsági és mérv-
adó súlya az értelmiségi, tehát a (köz)véleményalkotásban.38 közülük kiemelkedik 
az 1930-ban indult Bajtárs folyóirat, 1939-től pedig a Nemzetőr című periodika 
(utóbbi kezdetben kodolányi jános szerkesztésében). fontosak még a kerületek és 
egyes tagegyesületek saját orgánumai is, melyek ciklikusan, lényegében az egész 
Horthy-korszakban meghatározók maradtak. a bennük szereplő cikkek egyik típusát 
a pátoszos-panaszos, a másikat a szomszéd államokat fenyegető, harmadrészt (kisebb 
részben) pedig a zömében tényeket tartalmazó cikkek uralták. Példának okáért említ-
hető, hogy lord rothermere 1927-es akciójával kiemelten foglalkoztak, ráerősítettek 
a politikai napilapok véleményére, s e cikkekben az említett három típus mindegyike 
fellelhető. a brit sajtómágnás egyébként – akit ettől kezdve a Turul sajtója revíziós 
szimbólumnak választott és „nemzeti hősnek” nevezett – rendszeres kapcsolatot tar-
tott fenn a Turullal, s londonban 1930 júliusában dominussá avatták.39

36 mnl ol, P 1364, 1. d. 12. tét. Budapesti kerületi vezérség iktatott iratai. 6–740. sz., 1939. 233. 
37 mnl ol, P 1364, 1. d. 6. tét. fővezérség levelezése, szolgálati jegyek 1938–1944. 30. – Uo. 1. d. 

15. tét. Propaganda és egyéb nyomtatványok 1932–1942. 14. 
38 viczián jános: a magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája 1857–1972. Budapest, 

felsőoktatási Pedagógiai kutatóközpont, 1978. a sajtóról: KerePeszKi róbert: az egyetemi baj-
társi egyesületek sajtója a Horthy-korszakban. Magyar Könyvszemle, 2009/4. 456–474. 

39 Bajtárs, 1930. szeptember–október hó 3–6. 
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a sajtóorgánumokat – a revízió tekintetében – a kisantant államokat, illetve a ma -
gyarországi román, szlovák nemzetiségeket kollektíven becsmérlő,40 olykor fenye-
gető cikkek uralták, s ezeket rendszerint összefűzték a diplomáciai és/vagy fegyve-
res terület-visszaállítás szükségességének bizonygatásával. 1932 őszétől a Végváry 
józsef fővezér által szerkesztett központi lap szinte minden száma a terület-vissza-
csatolás lehetőségét (a korábbiakban bemutatott revíziós és/vagy irredenta érveket 
váltakoztatva) csaknem kész tényként helyezte kilátásba. egy cikk szerint: „Hívő 
lelkű keresztények vagyunk. azonban a feltámadás napja nem lesz a megbocsátás 
napja is, ha nem a megtorlásé! a gyötrő szenvedések éveit, a magyar könnyek pa -
takzó óráját, a névtelen magyar vértanúk légióját nem lehet elfelejteni! a lesújtó 
magyar kéz nem a bosszúállás keze lesz, hanem az isteni megtorlásé. missziót tel-
jesítünk akkor, ha majd ezt a balkáni söpredéket, európa szégyenfoltját megérde-
melt sorsára juttatjuk. […] kolozsvár! szent magyar város! Tizennégy éve gyötrődsz 
egy piszkos, balkáni horda uralma alatt s most, tizennégy év múlva is a nyugati 
műveltség és kultúra legnagyobb dicsőségére, oláh csőcselék gyalázza ős magyar 
lakóidat”.41 

ez az agresszivitás a revíziós sikerek éveiben mindinkább felerősödni látszott: 
„De akármi történt, mi követeljük a magyar felvidéket. nem elmúlt idők, hatalmi 
érvek, vagy gazdasági érdekek alapján, illetőleg nemcsak ezeknek az alapján. a ma -
gyar felvidéken élő magyar népi erők alapján követeljük. a természet rendjéhez tar-
tozó és a felvidék földjétől el nem választható népi folytonosság alapján követeljük 
ezt a földet. az ezer éves lakosságnak és a vele összeforrt földnek egyetlen gazdája 
lehet: az oszthatatlan magyar nemzet! a csehszlovák delegáció szégyenteljes és 
gúnyos »ellenjavaslata« természeti, stratégiai, gazdasági okokra hivatkozva koncot 
akart odadobni a feszülten és türelmetlenül váró magyar kormányának. Vigyázzon 
Csehszlovákia, mert a konc visszarepül…!”42 a pátoszos cikkek ellenben sokszor 
küldetést adtak az egyetemista olvasótábor számára: „Bajtárs, tudod-e, hol a helyed 
a magyar nap alatt? Bajtárs, a te fénylő csillagod az ezeréves haza szeretete; a te 
iránytűd a kárpátok ormáról az adriai tenger felé mutat; a te kötelességed felépíteni 
nagy-magyarország ledőlt bástyáit; a te helyed e szent célért harcolók táborában 
van. emberfeletti munka! félistenekhez méltó feladat!”43

40 a Bajtárs egyik száma pl. „balkáni csürhének”, „hordának” jelöli a románságot. Bajtárs, 1932. 
november hó 2. – másutt „szolgalelkű”, gyáva és „alattomos” népnek titulálja. Bajtárs, 1932. dec-
ember 3. – Ugyancsak másutt olyan „délitáliai menekülteknek”, akiknek tömegei szabadkőműve-
sekké váltak. Bajtárs, 1934. március 10. 6. 

41 Bajtárs, 1932. december hó2–8. 
42 Bajtárs, 1938. szeptember–október hó 1–2.
43 Bajtárs, 1933. július–augusztus 9.
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lényeges szerepet kaptak a revíziós propaganda terjesztésében a Turul minden-
kori programjai, ideológiai összefoglalói. az alapszabályokban burkoltan kezdettől 
fogva éppígy jelen volt a revíziós gondolat.44 érdemes kiemelni ezeken túlmenően  
a táborozási ügyrendeket, bajtársi útmutató kiadványokat, lokális Turul-évkönyveket 
és Turul-naptárakat. a szinte minden március 15-ére összeállított aktuális 12 pontos 
követelésekben első helyen szerepel a határrevízió. (Például a gazdasági világválság 
éveiben, 1933-ban, illetve az általános jobbratolódás idején, 1938-ban íródott 12 pon-
tok eminens helyen szerepeltek.)

1933. márciusi 12 pont 1938. márciusi 12 pont
1. állandó küzdelmet elszakított test -
véreink visszaszerzéséért, nemzetközi 
egyenjogúsításunk helyreállításáért, az 
öncélú nemzeti állam erősítéséért.

1. kívánjuk az állandó küzdelmet 
elszakított területeink visszaszerzéséért, 
nemzetközi egyenjogúsításunk 
helyreállításáért.

2. az országhatáron belül a magyarság 
egyenjogúsítását a minden pozíciót elfog -
laló idegenekkel, valamint kétéven  ként 
összeállítandó statisztikát szabad  fog -
lalkozásokban elhelyezkedett zsidóság 
számarányáról

2. kívánjuk a trianoni békeparancsot 
becikkelyező törvénynek a magyar 
törvénytárból való törlését.

e munkákban a revíziót gyakorta társadalmi revízióval, őrségváltással képzelték el, 
vagyis a liberális, zsidó, „nem nemzeti” elemek kiszorításával. egy 1936-ban publi-
kált kerületi monográfiában például célként szerepelt „[…] a haza mindenek fölött 
való szeretete. a magyar faji öntudat felébresztése és fenntartása. a határrevízió 
mellett a belső revízió, a közélet és a közszellem revíziójának követelése.”45 e ten -
dencia figyelhető meg a (töredékesen fennmaradt) regionális bajtársi sajtóban is.  
a Turul somogy vármegyei alkerületének lapja 1935. évi 6 pontos követelésének  
4. pontja volt a „határrevízió, mely a közélet revízióját eredményezi”.46 érdekes 
ugyanakkor, hogy csupán egyetlen – lord rothermere kultuszához kapcsolódó – 
jelentős revíziós könyv (album) köthető a bajtársi egyesülethez.47

További csoportot jelentenek a hivatalos Turul-röplapok, plakátok, nyomtatványok, 
melyeken néhány erős fogalmat, félreérthetetlen jelképet (pl. turulmadár) alkalmaz-
tak. számos alkalommal megjelent a vetés-aratás fogalompár, mellyel a szüntelen 

44 mnl ol, P 1364, Turul szövetség, 1. d. 1. t. alapszabályzat. 1–2. 
45 Turul Évkönyv. Trianon után XVI–XVII. Szerk . Kincses ferenc. Pécs, Turul szövetség Pécsi 

kerületének árpád Bajtársi egyesülete, 1936. 97. 
46 Riadó, 1935. március 15. 2. 
47 View of Trianon’s Hungary. [szerk. nélkül.] Budapest, Turul, 1928.
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küzdelem gyümölcseként a biztos revíziót tételezték. a kifejezetten az egyetemi 
hallgatóságnak szánt agitációs anyagok közül különösen figyelemre méltó a Trianoni 
Tízparancsolat című összeállítás, amelyet Végváry józsef48 fővezérsége idején 1932–
1939-ben röplapokon, egyetemi faliújságokon és a sajtó útján egyaránt terjesztettek, 
s amelynek utolsó passzusában megfigyelhető a már említett Trianon-magyarázat.

Trianoni Tízparancsolat

„i.  Higgy és dolgozz a töretlen, régi magyar kenyérért, a közép-európai kultúráért, 
biztos, békés életért, - nagymagyarországért.

ii.  őrködj az ezeresztendős kettőskereszt erkölcse felett, mert munkát, munkást, 
katonát és jövendőt termelő erők csak a keresztény, nemzeti világnézet világos-
ságában élnek és teszik küzdőképessé a magyarságot.

iii.  a nemzeti törekvéseket, mozgalmakat és tetteket közreműködéseddel, támoga-
tásoddal műveld és erősítsd. a nemzeti mozgalmak és tettek fejlesztik a cson -
kaországban oly erőssé a magyarság társadalmi akaraterejét, hogy azzal kint,  
a nemzetközi tárgyalóasztaloknál számolni kell.

iV.  szeresd és segítsd bárhova és akármilyen körülmények közé került magyaro-
kat, mert a testvéri erő nemzeti erő és sokszoros a „győzők” túlereje.

V.  ne lopj el a magyar életközösségből egyetlenegy falat kenyeret sem azzal, hogy 
kapzsi módon magadnak halmozol össze mindent. a magyar életközösség és 
sorsközösség egy. Ha a magyar életközösség történelmi feladatai előtt gyenge 
lesz, a magyar sorsközösség téged is elér.

Vi.  ne ölj meg a rabságban szenvedő éltek közül egyet sem azzal, hogy tétovázol és 
a saját portádon késlekedsz a revízió szolgálatába állani. 

Vii.  az emberiség életét s fejlődését biztosító örök, isteni törvény: az igazság rendít-
hetetlen harcosává tedd minden külföldi barátodat, mert az igazság győzelmé-
vel szabadulnak fel a mi nyomorgóink és rabjaink.

Viii.  ne kívánd más életét, csak a magunkét. De ezért, ha kell, harcolni és áldozni is 
tudj. a Trianon elleni harc a gyermekeink megélhetéséért folyik.

iX.  ne engedd, hogy testvéreinket a rabságban megrontsák. minden magyar lelki 
integritását védelmezzük meg, amíg a területi integritás nem védelmez vala -
mennyiünket.

48 Végváry életére vonatkozóan: szécsényi andrás: Végváry józsef. a Turul szövetségtől az áVH-ig. 
Múltunk, 2011/3. 7–35. és állambiztonsági szolgálatok Történeti levéltára (a továbbiakban: 
áBTl) 3. 2. 4. k–338. Végváry józsef állambiztonsági beszervezése.
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X.  ne feledd: Trianon csak azért következett be, mert a mások életét, házát és ingó-
ságát védelmező magyar kardot kicsavarták a nemzet kezéből. Törekedj, hogy 
ez a kard ismét erős legyen és akkor senki többé magyarnak életét, sem házát, 
sem földjét, sem más országát el nem orozhatja”.

más propagandaeszközt jelentettek a Turul rendezvényei. országos hatásuk miatt  
a budapesti ferenc józsef rakparton 1932-ben felépítetett modern, központi épület-
ben (Turulvár) tartott rendezvényeket emelhetjük ki. az új centrum több éves ál -
datlan állapotot szüntetett meg, amennyiben véget vetett a pesti Bölcsészeti kar 
gólyavár épületében élő fővezérség helyiség-küzdelmeinek.49 még jelentősebbnek 
bizonyult, hogy konferenciatermeivel, menzájával, játékklubjával stb. közösségi teret 
létesített a radikális jobboldali értelmiségi ifjúság számára.50 a Turulvár szerepét mi 
sem bizonyítja jobban, mint a temérdek – estenként tudományos vagy irodalmi, job-
bára viszont propaganda jellegű, durván antiszemita mindenkor a revíziót propa-
gáló – előadás-sorozat, kultúrest, melyekről a korabeli sajtó beszámolóiból alkotha-
tunk képet. mellette szerepet kaptak a vigadóbeli nagygyűlések, országos dísztáborok: 
minden kisebb-nagyobb rendezvény a Magyar Hiszekeggyel kezdődött és fejeződött 
be, de legalább egy olyan blokk volt, amely a határrevízióval foglalkozott. a tag-
egyesületek gyűlései (táborozásai) úgyszintén az egyfajta kohéziós erőt adó Magyar 
Hiszekeggyel nyíltak, s Mementóval, Trianonra való emlékezéssel zárultak. mind-
ehhez hozzátehetjük, hogy egyes tagegyesületek fennmaradt budapesti táborozási 
jegyzőkönyveiben az 1920-as évek elejétől ciklikusan felbukkant a „magyaros”, 
elsősorban erdélyi, felvidéki, délvidéki ruha viselésének elrendelése, az egyesületi, 
kerületi, központi bálokon pedig az elszakított területekről való táncokat és népdalo-
kat kultiválták.51

nem hagyhatjuk figyelmen kívül a korabeli ifjúsági mozgalmakra jellemző pro-
paganda-kiállításokat, akciókat: 1932 és 1938 között a Turul központjában a baj-
társi életet bemutató tárlatok voltak, amelyek kiemelten foglalkoztak a revízióval 

49 elTe lt, 8/b. Bölcsészkar, Dékáni Hivatal iratai. 1771/1934–35. 2–3. 
50 Ugyanitt működött a rádió szakosztálya, ahol törzsi táborozásokat, táncmulatságot is tartottak. 

Bajtárs, 1934. augusztus 25. 3. 
51 nagyon kevés, és kizárólag budapesti táborozási jegyzőkönyv maradt fenn, de más források alap-

ján joggal feltételezhető, hogy ez országos jelenség volt. mnl ol, P 1364, 2. d. 17–21. tét.  
a budapesti Werbőczy Bajtársi egyesület lehel Vezér Törzse, 1920–1926, zrínyi Bajtársi Törzse, 
1922–1923, szent lászló Bajtársi Törzs, 1925–1926., valamint a Csaba Bajtársi egyesület ferenc-
városi (később kenyeres Balázs), 1921–1939, fővárosi (később fővárosi mozgalmi) Bajtársi Tör-
zse 1938–1943. iratai. – Uo. 3. d. 21–25. tét. Budapesti körösfői Bajtársi egyesület jegyzőkönyvei, 
1928–1939, álmos Bajtársi Törzs, 1933–1942, székely Bertalan Bajtársi egyesület, 1935–1942.
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is.52 az egyes egyesületek, kerületek, illetve maga a fővezérség is gyakorta tartott 
erdély, felvidék, Délvidék stb. esteket, szavalóversenyeket és rendszeresen kiírt 
revíziós–irredenta tartalmú pályázatokat is. 1935 tavaszán például határon túli hely-
névgyűjtési akciót hirdetett, melynek célja volt, hogy demonstrálják: „a tudomány 
eredményei aztán az irredenta eszme szolgálatába állíthatók, mert a helynevekkel ki 
tudjuk mutatni ősi jogainkat ahhoz a földhöz, amelyet egy évezreden át öntözött 
elődeink drága, piros vére.”53 nem feledkezhetünk meg a magyar rádióban, 1934-től 
sugározott Turul műsorokról sem, melyeknek szerteágazó tematikája egyaránt fel-
ölelte az irredenta és a mérsékelt revizionista felolvasásokat, verseket, Trianonnak 
szentelt egyesületi táborozásokat.54

az egyetemi bajtársi egyesületeknek a revíziós ünnepségeken (június 4. és októ-
ber 6.) való közös megemlékezéseiről már volt szó. ezeken túlmenően a Turul fő  ve -
zérsége 1921-től minden nagyobb ünnepen – október 6-án, március 15-én, június 4-én, 
és ritkábban augusztus 20-án is – a tagegyesületek törzseinek delegációjával vonult 
ki a budapesti, szabadság téri irredenta szoborcsoporthoz, majd 1928-tól az ereklyés 
országzászlóhoz.55 a fennmaradt fényképállomány56 alapján jól látszik, hogy nem-
csak ily módon, de az állami, törvényhatósági megemlékezéseken, a kerületi, egye-
sületi vezetés révén pedig helyi szinten, jobbára revíziós szimbólumoknál, világhá-
 borús emlékműveknél, országzászlóknál ugyancsak minden alkalmat meg  ragadtak 
az egyenruhában, vállszalaggal, rendszerint rendezett, tömött sorokban történő de -
monstrációja.57 a két bécsi döntés körüli hetekben pedig ugyanezeken a helyszíne-
ken naponta tartottak rendszeres szimpátia-tüntetéseket, koszorúzásokat58 (ci  pelve 
az elcsatolt területek névtábláit, a nagyobb városok zászlóra hímzett címereit).59  
a Turul aktív résztvevője volt az irredenta körmeneteknek,60 megala  kulásuktól fogva 
a Társadalmi egyesületek szövetsége és a magyar revíziós liga Trianon-ellenes 

52 Bajtárs, 1932. december hó 20. 25. 
53 Bajtárs, 1935. március 15. 4. 
54 az első adások 1934. április–május fordulóján indultak. Bajtárs, 1934. május 25. 3–4.
55 mnl ol, k 149, 651/7. jobboldali összesítők. 1. d. 5. ő. e. 25. – magyar nemzeti múzeum 

Történeti fényképtár (a továbbiakban: mnm Tf): 1900/1963; magyar Világhíradó, 1932. március 
(422. szám), 1934. március (526. szám), 1934. október (555. szám), 1935. október (607. szám), 1936. 
március (630. szám), 1937. március (682. szám), 1937. október (712. szám), 1938. október (764. 
szám), 1939. március (787/1. szám), 1939 október (816/2. szám), 1942. október (943. szám). a hír-
adók az alábbi honlapról elérhetők: http://filmhiradokonline.hu/ 

56 a vizsgálatot az mnm Tf és a magyar Távirati iroda fotóarchívuma felvételeire terjesztettem ki.
57 különösen: mnm Tf 62.3320, 62.3315, 62.3312, 66.3.55.
58 Uo. 1900/1963
59 Uo. 58.29
60 Uo. 62.4094
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műsorainak, rendezvényeinek is.61 zárásként említendő, hogy a honvédségnek az 
1930-as évek elején felállított „regős” csoportjaiban is zömmel Tu  rul-tagok vettek 
részt, akik az ország helyőrségeiben zenés-énekes irredenta előadások tartottak. 
(ismert tagjuk volt zsabka kálmán, harcos fajvédő, rongyosgárda-tag, aki 1944–45-
ben a pesti gettó lakóinak védőjeként is nevet szerzett).62

záró gondolatok

a Turul szövetség revíziós propagandája – mint a fent vázoltakból kitűnik – mar-
káns elemként jelentkezett, 1919-es alakulásától fogva. lényeges eleme volt az ún. 
bajtársi eszmének, és két évtizedig konstans szerepet kapott, annak ellenére, hogy  
a fajvédő alapú egyesület az 1930-as évek kezdetétől – szervezeti, ideológiai síkon 
egyaránt – polarizálódott. a propaganda intenzitása, érthető okokból, a területgyara-
podások idején tetőzött.

kétségtelen viszont, hogy magyarországnak a második világháborúba lépésével  
a bajtársi eszmének ez a szelete elszürkült: előtérbe került mindenekelőtt a „bolse-
vizmus elleni harc”, a német–magyar szövetség propagandája, majd az új szélsőjobb 
előretörésével az 1919–1921, illetve az 1928–1929 közötti évekhez hasonlóan újfent 
lábra kapott, dominánssá lett a zsidóellenes propaganda. az is látnivaló, hogy a há -
borús időszak kezdete egybeesett a bajtársi szövetségek egy részére jellemző eszmei 
polarizációval, illetve a mindannyiukat megosztó, belső, életkorbeli ellentétekkel, 
amely a bajtári élet elszürkülésében, az egyesületek társadalmi szerepének erodálá-
sában jelentkezett.63 a 26 éven felüli személyek kizárását előíró 8500/1943. Vkm sz. 
rendelet kiadása következményeként a Turul és az emericana is kettészakadt.64 De 
ekkorra már egyébként sem volt realitása a revíziónak, a lakosságot, köztük a had -
köteles fiatalokat a háborúban gyökeresen más, égető kérdések foglalkoztatták  
a továbbiakban. mindez tehát együttesen vezetett el – legkésőbb 1943-ig – a fentebb 
bemutatott ismérvekkel bíró revíziós propaganda elhalásáig.

61 kitűnő példát adnak: Uo. 62.3203 és 382/1954 és magyar Világhíradó, 1938. április (740/6. szám) 
http://filmhiradokonline.hu/

62 Hm Hadtörténeti intézet és múzeum, fotógyűjtemény, 154. fiók, 89.162., 89.163. – áBTl 3.2.5. 
o-7763 zsabka kálmán, 33-326. 

63 szécsényi, 2013., 65–100.
64 mnl ol, k 636, 1032. d. 56. tét. egyetemekhez kapcsolódó egyesületek, körök, szövetségek, 

kulturális csoportok alapszabályai 1942–1944.
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vajDa taMás

a székely egyeTemi és főiskolai HallgaTÓk 
egyesÜleTe (szefHe), ValaminT a DélViDéki 
egyeTemi és főiskolai HallgaTÓk egyesÜleTe 
(DefHe) szegeDi műköDése

a két egyesület megalakulása és központi szervezetei

az i. világháborút követő politikai és közellátási összeomlás idején Budapestre tö -
megesen menekültek nemcsak a szomszédos államok által megszállt területek ma -
gyar köztisztviselői, rendőr- és katonatisztjei, vasutasai, de a pozsonyi és kolozsvári 
egyetem hallgatói és professzorai is. a háború idején bevezetett szigorú jegyrend-
szer és magas infláció folytán elviselhetetlenné fokozódó szegénység, a katonai 
szolgálat alatti megpróbáltatások, sebesülések, valamint az 1918 őszétől megvaló-
suló területvesztések miatt pattanásig feszült a budapesti egyetemi hallgatók han-
gulata. 1919. március 18-án délelőtt kétezer diák a hadügyminisztérium, majd  
a miniszterelnökség előtt tüntetett.1 az egyetemi kör addigi színes tevékenysége 
1918–1919 fordulóján a történelmi kataklizma közepette megszűnt. később történ-
tek ugyan kezdeményezések az egyetemi diákegység visszaállítására,2 e próbálko-
zások azonban nem tudtak számottevő eredményt elérni, s az egyetemi fiatalság  
a továbbiakban mintegy két tucat bajtársi, területi vagy szakmai alapon szerveződő 
egyesület között oszlott meg.3

1918. december 8-án Budapesten a tudományegyetem gólyavár nevű előadóter-
mében, a körülötte lévő folyosón és a kertben mintegy ezerötszáz erdélyi menekült 
gyűlt össze. Három pontból álló határozatukban kimondták a magyarországgal való 
integritási igényüket. a gyűlés után a diákok megalakították a székely egyetemi 
ifjúság egyesületét, hogy ezután e szövetség keretében intézzék el földijeik kívánsá-
gait.4 ezekben a napokban lázas szervezés nyomai maradtak fenn a napilapokban,5 

1 Pesti Hírlap, 1919. március 19. 6.
2 Délmagyarország, 1926. szeptember. 21. 2.
3 ujváry gábor: egyetemi ifjúság és katolicizmus a „neobarokk társadalomban”. a foderatio eme-

ricanáról. in: Uő.: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neoba
rokk társadalomban”. Budapest, ráció, 2010. 419.

4 Az Ujság, 1918. december 10. 4.
5 Az Est, 1918. december 15. 4.
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s egyesek erre az időre tették a székely egyetemi és főiskolai Hallgatók egyesülete 
(szefHe) megalakulását.6 1919 februárjában ismét van nyoma a székely egyetemi 
s főiskolai hallgatók egyesületének, amely február 14-én a keletnémet főiskolai hall-
gatók egyesületével együtt küldöttségileg járt a Budapesten időző francia bizottság-
nál.7 ez az egyesület azonban valószínűleg még nem lehetett pontos alapszabály 
szerint működő, bejegyzett, a későbbi szefHe-vel azonos egyesület, csak valami 
spontán alakulata a román megszállási területről kiutasított hallgatóknak. a valódi 
szefHe 1919/20 telén verbuválódott a Budapestre került otthontalan székely fiata-
lokból, az összetartozás-tudat és a szülőföld szeretet ápolására, a fegyverszüneti 
egyezmény igazságtalan országcsonkításának revíziójára irányuló programmal. 
Csanády györgy két évtized múltán így vallott: „1920–21-ben öten8 építettük a szé -
kely egyetemista és főiskolai Hallgatók egyesületét, ami akkori hontalanságunkban 
hazánk, szegénységünkben otthonunk, árvaságban anyánk, világból kiesettségünk-
ben egész világunk volt.”9 

a Délvidéki egyetemi és főiskolai Hallgatók egyesülete (DefHe) – a székely 
egyetemisták szerveződése mintájára – 1920 tavaszán alakult meg a határváltozások 
miatt Budapestre menekült hallgatókból. ennek megfelelően 1925. március 22-én 
tartották az egyesület fennállásának ötéves jubileumát. az ünnepséget szentmise 
előzte meg, amelyet dr. mester jános egyetemi magántanár celebrált. az ifjúsági 
elnök megnyitója után dr. Czapik gyula teológiai tanár tartott nagyhatású előadást  
a délvidéki kisebbségi és kulturális helyzetről.10

1920–1922 folyamán mind a szefHe, mind a DefHe aktív szociális progra-
mot valósított meg a Budapesten koncentrálódó és hihetetlen nyomorban tengődő 
egyetemista vagy főiskolai fiatalság helyzetének javítása érdekében. egymást érték 
az adománygyűjtő bálok,11 étel-,12 ruha- vagy segélyosztási,13 (iskolai szünetek idején) 

6 schuLer Dezső: Hatósági és társadalmi embervédelem Budapesten. Budapest, Budapest székes-
főváros statisztikai Hivatala, 1936. i. 337. – LaDányi andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforrada
lom első éveiben (1919–1921). Budapest, akadémiai, 1979. 103. – tasi józsef: a Bartha miklós 
Társaság megalakulása és első évei – 1925–1928. Literatura, 1980. 308.

7 8 Órai Újság, 1919. február. 15. 4. – Szabolcsi Hírlap, 1919. február 23. 5.
8 Csanády györgy, incze antal, jános áron, kolosváry-Borcsa mihály, zakariás gergely sándor.
9 csanáDy györgy: A májusi nagyáldozat ceremóniája. Anno 1921. Budapest, szefHe, 1941. 3.
10 Szózat, 1925. március 24. 8.
11 Budapesti Hírlap, 1921. június 3. 5.; 1921. június 17. 6.; 1921. november 30. 7. – Új Élet, 1922. 

március 26. 15. – Szózat, 1922. március 30. 5. – Új Élet, 1922. április 9. 8.
12 Pesti Napló, 1920. március 24. 6.
13 Budapesti Hírlap, 1920. március 25. 7.; 1921. július 5. 7.
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nyaraltatási,14 szállás- vagy munkaközvetítő15 akciói. De kulturális16 vagy a hazaér-
kezett hadifoglyok fogadásával17 kapcsolatos programjaikról is maradtak fenn ada-
tok. az egyetemisták számára szálláshelyet kerestek, a szülőföldről kitiltottaknak az 
útlevelek megszerzésében hivatalosan jártak el, a tankönyvek vásárlását az ajándéko-
zottaknak adott tanácsokkal igyekeztek könnyíteni, a betegeknek orvosi felügyele-
tet, ellátást szerveztek, a szünidőben nyári munkát ajánlottak és más egyéb módon 
karolták fel az idegenbe került, családi háttér nélkül maradt fiatalokat. a diákszociális 
programok anyagi fedezetének előteremtése céljából sokszor vidéken szerveztek 
adománygyűjtő bálokat. szegeden 1921. március 28-án – vagyis a kolozsvári egye-
tem ideiglenes szegedi elhelyezéséről szóló törvény nemzetgyűlési elfogadása előtt 
három hónappal – tartotta első adománygyűjtő bálját a szefHe.18

Megalakulás Vidéki város Vezető
1921. október szeged incze antal
1922. február sopron mildschütz gyula
1922. május Debrecen r. sánta istván
1922. szeptember keszthely radnóti istván
1922. október Pécs gelei kálmán
1923. április magyaróvár vezetője nem ismert

A SZEFHE vidéki szervezeteinek megalakulása19

14 Új Élet, 1922. május 7. 8. – Békés, 1922. december 2. 2.; 1923. március 10. 2. – Békésmegyei Köz
löny, 1924. március 22. 2.;. március 27. 2. – Nyírvidék, 1925. április 17. 4.

15 Pesti Hírlap, 1921. június 24. 6. – Esztergom, 1925. április 26. 3. – Esztergom és Vidéke, 1925. 
május 3. 2.

16 Világ, 1920. május 9. 6. – Budapesti Hírlap, 1921. október 7. 5. – Szózat, 1922. március 4. 5.; 1922. 
március 7. 6.; 1922. március 16. 5.; 1923. április 17. 8.; 1923. május 10. 9. – Nyírvidék, 1925. már-
cius 18. 3.

17 Budapesti Hírlap, 1921. december 10. 6. – Kis Újság, 1921. december 10. 1. – Világ, 1921. decem-
ber 10. 9.

18 Szeged, 1921. március 20. 2. – Szegedi Új Nemzedék, 1921. március 20. 3. – Új Élet, 1921. április 2. 2.
19 https://hu.wikipedia.org/wiki/sz%C3%a9kely_egyetemista_%C3%a9s_f%C5%91iskolai_

Hallgat%C3%B3k_egyes%C3%BClete (letöltés: 2017. december 2.)
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a szegedi alapszervezetek történetének dokumentumai

sajnos sem a szefHe, sem a DefHe szegedi alapszervezetének nem maradt fenn  
a korabeli iratanyaga, így nem rendelkezünk taglistákkal, hivatalviselői sorozatok-
kal, hivatalos iratokkal. ezek hiányában meg kell elégedni az egyetemi iratokban 
(kari és egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek, iktatott iratok) és kiadványokban 
(évkönyvek, beszámolók, beszédek) előforduló, igen csekély számú említéssel, vala-
mint a korabeli helyi sajtó híradásaival. az egyetemi kiadványok használatát meg-
könnyíti, hogy a szegedi Tudományegyetem klebelsberg könyvtára digitalizálta 
és egyetemi iP-címről elérhetővé, letölthetővé tette azokat.20 a korabeli újságcikkek 
különösen jelentős mennyiségű adattal szolgálnak, s kihasználható az a körülmény 
is, hogy a két háború közötti szegeden három különböző politikai beállítottságú 
napilap (Délmagyarország, Szegedi Napló, Szegedi Új Nemzedék) egymástól eltérő 
hangvételű cikkei alkalmazhatók az egykori történések rekonstruálására. a korabeli 
szegedi sajtónak a szefHe és DefHe történetével kapcsolatos cikkei összegyűjté-
sét – legalább részben – megkönnyíti néhány eddigi kiadvány21 és a digitalizáció, 
hiszen a somogyi károly Városi és megyei könyvtár, valamint a szegedi Tudomány-
 egyetem klebelsberg könyvtára együttműködésében szabadon elérhetőek a Dél 
magyarország 1910–1945 közötti évfolyamai.22 a többi napilap anyaga azonban 
jelenleg is csak a papíralapú állományból kutatható.

a téma kutatásához felhasználhatók még a szegedi szerkesztésű Új Élet című heti-
lap 1921–1923. évfolyamai, amelyek közül eddig csak az 1922. évfolyam digitalizált 
állománya érhető el a klebelsberg könyvtár honlapján.23 a digitális állományban 
lefuttathatók a szükséges keresések és lementhetők a találatok. a szegedi és országos 
sajtó segítségével 300-nál több hírlapi cikk gyűjthető össze a két területi alapon szer-
veződő egyetemi ifjúsági egyesület működéséről.

20 http://digit.bibl.u-szeged.hu/00400/00405/00001/besz_fj_1922_27.pdf (letöltés: 2017. december 5.)
21 rácz Béláné–szabó éva: Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok anno

tált cikkbibliográfiája. szeged, jaTe, 1985. 1–48. – Kiss róbert károly–vajDa Tamás: Egyetemi 
ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. szeged, Universitas, 2012.

22 http://dm.ek.szte.hu/ (letöltés: 2017. december 15.)
23 http://univ.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Uj_=5B=faj=5D_=e9let_=3a_politikai,_

t=e1rsadalmi_=e9s_kritikai_hetilap/1922.html (letöltés: 2017. december 15.)
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egyetemtörténeti háttér – a szegedi egyetem első évei

a ferenc józsef Tudományegyetem épületeit és gyűjteményeit 1919. május 12-én  
a román hadsereg fegyveres fellépésével vették át a román hatóságok. minden pro-
fesszort azonnal megfosztottak katedrájától.24 a hallgatók és a kiutasított tanárok 
Budapesten – elviselhetetlen nyomorban – folytatták munkájukat.25 majd 1921. októ-
ber 9-től szegeden indult meg az oktatás.26 mind a budapesti, mind az első szegedi 
években hatalmas problémát okozott a laboratóriumok, a klinikák, az előadótermek, 
a professzori lakások és a kollégiumi férőhelyek hiánya. a szegedi egyetem kiépü-
lése 1926 őszén indult meg, s a város önerejét megtöbbszöröző állami áldozatválla-
lás segítségével 1930-ig hét klinika, több természettudományi intézet és internátus 
épült fel. ekkor kapta meg az egyetem a Bölcsészet-, nyelv- és Történettudományi 
kar elhelyezésére szolgáló egykori vasúti leszámoló palotát is.27

az egyetem ifjúsága tucatnyi különféle, vallási, kari vagy területi alapon szer -
veződő egyesületbe léphetett be.28 legnagyobb politikai aktivitást a Turul szövet-
ségbe tömörült bajtársi egyesületek fejtettek ki. mögötte második helyre szorult  
a mefHosz, ami különféle szervezeteket fogott össze: szefHe, DefHe, kolozs-
vári egyetemi athlétikai Club (keaC), Bethlen gábor kör, egyetemi luther szö-
vetség, Dávid ferenc ifjúsági egyesület. a katolikus egyetemistákat fogta össze az 
egyetemi szent imre kör és a foederatio emericana.29 a zsidó egyetemisták pedig 
az 1928-ban működési engedélyt kapott magyar izraelita egyetemi és főiskolai 
Hallgatók országos egyesületében (miefHoe) tömörültek.30 

24 vincze gábor: a kolozsvári ferenc józsef Tudományegyetem felszámolása 1919-ben. in: Pro 
Minoritate, 2004/2. 143–148.

25 vincze gábor: A száműzött egyetem. A Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól 
Szegedig (1919–1921). szeged, jaTePress, 2006. 49–55.

26 vincze gábor: a bujdosó egyetem szegedre kerülése. Valóság, 2006/4. 46–48.
27 Kiss róbert károly: a ferencz józsef Tudományegyetem története az 1930-as évek elején. in: 

„Mert annyit érek én, amennyit ér a szó”. Szegedi Radnóti-konferenciák . Szerk . oLasz sándor–
zeLena andrás. szeged, szTe BTk, 2009. 199–201.

28 Devich andor: A Szegedi Tudományegyetem története 1921–1944. szeged, jaTe, 1986. 74.
29 vajDa Tamás: a foederatio emericana szegedi története. in: Kiss róbert károly–vajDa Tamás: 

Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. szeged, Universitas, 2012. 46–79.
30 bárány ferenc: a szegedi egyetemisták szervezetei (1921–1929). in: Haladó ifjúsági mozgalmak 

Csongrád megyében. Fejezetek hat évtized történetéből . Szerk . hegyi andrás. szeged, kisz 
Csongrád megyei Bizottsága, 1982. 94–95.
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a szefHe és DefHe szegedi megszerveződése

a kolozsvári egyetem 1921. októberi szegedre kerülésével egyidejűleg megszerve-
ződött a szefHe és a DefHe helyi alapszervezete. a szegedi sajtó már a hivatalos 
egyetemi tanévnyitó előtt mintegy két héttel alapos cikkben ismertette a kolozsvár-
ról elüldözött egyetem székely hallgatóinak egyesületét: „székely egyetemi és főis-
kolai Hallgatók egyesülete (szefHe) címen egyesületet is alakítottak azzal a céllal, 
hogy az összetartozás eszméjét minél hathatósabban ápolhassák.”31 a szefHe első 
szegedi felhívása 1921. október 8-án jelent meg az Új Élet című hetilapban. Varga 
lajos megfogalmazása szerint: „célunk az erdélyi székelység tömörítése, egymás 
segítése és támogatása, s hontalanságunknál fogva is következményeken s különben 
természetszerűleg is érzékenyebb s mélyérzésűbb lelkünk minden rezdülését s haza-
szeretetét kívánjuk ápolni, s tovább mindenkibe átoltani. Célunk megteremteni 
egy egyetemi városnak megfelelő speciálisan a magyar fajnak szükséges kultúrát,  
s ebben egész szeged társadalmának megmozdulását, s a szegedi egyetemi hall -
gatók rokonszenves eggyé olvadását várja.”32 másnap délután 17 órakor a városhá-
zán díszközgyűlést tartottak az egyetemi tanács és a hallgatóság képviselőinek 
jelenlé  tében. az ülésen „kovács gábor egyetemi hallgató a székely egyetemi és fő -
iskolai hallgatók egyesülete nevében vázolta az egyetemi ifjúság szomorú helyzetét, 
és kö  szönetet mondott szeged városának a meleg testvéri szeretetért.”33 a szegedi 
szefHe női szakosztálya mintegy félévnyi késéssel, 1922. május 7-én tartotta ala-
kuló ülését.34

az egyetemi tanévnyitóval egyidejűleg, október 8-án jelent meg az első felhívás  
a szegedi sajtóban délvidéki hallgatók egyesületének megalapítása céljából,35 s egy 
négy nappal későbbi cikk szerint „folyó hó 10-én megalakult a Délvidéki otthon 
keretén belül a Délvidéki egyetemi Hallgatók egyesülete.”36 a DefHe szegedi 
megalakulása tehát a székely hallgatók szerveződésével egyidejűleg történt, s az Új 
Élet 1921. november 9-i számában megjelent cikk szerint „Célja a meg nem alkuvó 
irredenta magyar szellem állandó ébrentartása, s a magyarság szellemi javainak ápo-
lására irányuló kultúrtörekvései mellett a szűkölködő egyetemi hallgatók anyagi 
segélyezése.”37 az 1921. október–november havában történt szegedi egyesületi szer-

31 Szegedi Új Nemzedék, 1921. szeptember 29. 2.
32 varga lajos: a „szefhe” tagjaihoz! Új Élet, 1921. október 8. 4.
33 MTI Napi Hírek, 1921. október 9. 3. kiadás 3.
34 Új Élet, 1922. május 14. 8.
35 Szegedi Új Nemzedék, 1921. október 8. 3.
36 Uo. 1921. október 12. 3. – Szeged, 1921. október 12. 3.
37 Új Élet, 1921. november 19. 9.
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veződésre emlékezve 1926. október 2-án ünnepelték a szegedi DefHe ötéves,38 
1932. december 11-én a tízéves,39 1937. május 5-én a tizenöt éves40 jubileumát. 

a tízéves jubileum alkalmából Berecz jános professzor, a DefHe tanárelnöke 
ünnepi beszédében ismertette a DefHe megalakulásának körülményeit és indo-
kait: „összehozott bennünket a közös szülőföld – és fájdalommal hangsúlyozom –, 
az elszakított és most is sokat szenvedő szülőföldnek a szeretete. közös vágyódá-
sunk szülőföldünk szelíd kalászos síkságai és fehér, cserepes házai után, amelyekben 
szorgoskodó és megelégedett atyáink laktak évszázadokon keresztül bőséges és 
békés, munkás nyugalomban. Ha van partikularizmus, amely kis országunk egye-
temi hallgatóinak csekély létszáma mellett is jogosult, és amelynek fontos szerepe, 
missziója van, úgy a délvidékiek tömörülése az. mert az elszakított szülőfölddel való 
kulturális kapcsolatok fenntartását senki más nem tudja helyettünk elvégezni. ezen 
egyesületnek eresze alatt verődünk össze, mint az üldözött madársereg, a hazajáró 
hangulatoknak, panaszoknak s reményeknek postásai, az együvé-tartozás integráló 
gondolatának hordozói.”41

a szefHe internátusa

már a szegedi szefHe-ről szóló első szegedi újságcikk felhívta a figyelmet a székely 
hallgatók szállásszükségletének egyesületi biztosítására: „ez az egyesület gondos-
kodik egyúttal arról is, hogy a szegedre érkező ifjúság elhelyezést találjon. a székely 
egyetemi hallgatók ideiglenesen a Dmke-ben nyernek elhelyezést. a Dmke-ben 
azonban ezidőszerint egyetlen szalmazsákon kívül semmiféle ágynemű nincs.  
a szükséges holmikat társadalmi úton kell előteremteni. Varga lajos székely orvos-
tanhallgató már lépéseket is tett ez irányban. szeged társadalma minden bizonnyal 
segítségére is siet a székely ifjúságnak. a székely ifjúságra külön nagy hivatás vár. 
az ő lelkükben lobog erdély visszaszerzésének vágya a legélénkebben. szeged tár-
sadalmának nem szabad elnéznie, hogy a székely ifjúságra várakozó kultúrmunka  
a nyomorúság és részvétlenség miatt ellanyhuljon. adjon meg tehát szeged társa-
dalma a székely ifjúságnak minden tőle telhetőt.”42

1922 márciusában nyitotta meg kapuit szeged első egyetemi internátusa. a Vá -
sárhelyi sugárút 2. szám alatti Bocskai internátust a népies irodalmi Társaság és  

38 Délmagyarország, 1926. október 3. 4. – Szegedi Napló, 1926. október 3. 10.
39 Szegedi Új Nemzedék, 1932. december 13. 2.
40 Uo. 1937. április 29. 5.; 1937. május 6. 5.
41 Uo.1932. december 13. 2.
42 Uo. 1921. szeptember 29. 2.
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a mikes irodalmi Társaság segítségével működtette a szefHe.43 az épület berende-
zéséhez az egyetemisták bálok és táncestélyek szervezésének bevételeivel, valamint 
adománygyűjtési akciókkal járultak hozzá,44 de jelentős segítséget nyújtott a hon-
védség is (elsősorban ágyak, bútorok és ágyneműk adományozásával). az internátus 
ünnepélyes megnyitására az 1922-es nemzetgyűlési választások kampányában, már-
cius 27-én gróf Bethlen istván szegedi körútja alkalmával került sor.45 a kormány-
főt 26-án este a pályaudvaron a szegedi szefHe 300 tagjának sorfala fogadta,46 
másnap délelőtt pedig a kollégiumban köszöntötte őt sebes Dénes nyugalmazott 
államtitkár, a népies irodalmi Társaság elnöke, szandtner Pál egyetemi tanár, a kol-
légium vezetője, menyhárth gáspár egyetemi rektor és incze antal orvostanhall-
gató, a szegedi szefHe elnöke.47

a Bocskai internátusban a szefHe nemcsak 120 fős kedvezményes árú vagy 
ingyenes szálláshelyet biztosított a hallgatóknak, de menzát, valamint nemzetközi és 
országos adakozásból felállított könyvtárat48 is működtetett,49 de itt tartotta próbáit 
az egyesület ének- és zenekara, valamint gyakorta szolgált bálok, ismeretterjesztő, 
hagyományápoló vagy művészeti előadások színhelyéül is. szintén az internátus 
szolgált székhelyül az Új Élet című hetilap szerkesztőségének, amikor a lapot felvá-
sárolta az egyesület,50 s annak szerkesztését 1922. február 19. és 1922. december 31. 
között a szefHe átvette.51 a Horthy kollégium 1922 tavaszi megnyitása után sem 
csökkent a Bocskai internátus szerepe a szegedi egyetemisták számára. jól mutatja 
ezt az is, hogy amikor 1926. március 23-án gróf klebelsberg kuno vallás- és köz -
oktatásügyi miniszter vezetésével a szegedi egyetemépítő Bizottság kijelölte az 
egyetemi klinikák és elméleti intézetek új helyét, az ülés után a miniszter a Horthy 

43 Új Élet, 1922. január 28. 7.
44 Szeged, 1922. január 12. 3. – Új Élet, 1922. március 5. 9.; 1922. március 26. 12.
45 Szegedi Új Nemzedék, 1922. március 28. 1.
46 Új Élet, 1922. április 2. 15.
47 Uo. 1922. március 19. 13. – Szeged, 1922. március 28. 1.
48 Új Élet, 1922. május 7. 8.
49 szanDtner Pál: Szegedi egyetemi tájékoztató. szeged, magyar királyi ferenc józsef-tudomány-

egyetem Diákjóléti és Diákvédő iroda, 1927. 65.
50 Szeged Új Nemzedék, 1922. február 14. 3.
51 viczián jános: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája 1857–1972. Budapest, fel-

sőoktatási Pedagógiai kutatóközpont, 1978. 81. – ferenczyné venDeLin lídia: A magyarországi 
hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921–1944. Budapest, országos széchényi könyvtár, 2010. 
2096. (nr. 6946.)
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miklós egyetemi internátust és a szefHe otthont látogatatta meg.52 a Bocskai in -
ternátus 1929-ig működött a szefHe kollégiumaként.53

a szefHe és DefHe szakmai munkája  
és szabadidős tevékenysége

a szefHe két világháború között működő mintegy kéttucatnyi egyetemi bajtársi 
egyesület közül kimagaslott fegyelmezett tanulmányi munkára buzdító és széles-
körű szakmai tevékenységével. egyedüliként írta elő kötelező jelleggel a tagjainak  
a félévek végén legalább két kollokvium teljesítését,54 s a sikeres vizsgák érdekében 
az orvostudományi kar több intézetében a szefHe-tag tanársegédek és gyakorno-
kok segítségével külön kurzusokat szervezett nekik.55 ingyenes német, francia, angol 
és román nyelvtanfolyamok biztosításával elősegítette a nyelvtanulást is.56 a szegedi 
szefHe tanulmányi tevékenysége jól illeszkedett a szefHe országos központja 
által meghirdetett programba, amely például 500–1000 koronás pályatételekkel igye-
 kezett tanulásra ösztönözni a hallgatókat.57 a szefHe országos központja bekapcso-
lódott a magyar egyetemi és főiskolai Hallgatók országos szövetsége (mefHosz) 
által indított mozgalomba, amely a felsőoktatási tankönyvek és jegyzetek előállításá-
nak, valamint a külföldi szakirodalom beszerzésének megkönnyítésére egymillió 
korona alaptőkével Centrum sajtóvállalat rt-t alapított.58 1923-tól jelentek meg  
a SZEFHE könyvek. kezdetben a könyvkiadás nagy anyagi terhet jelentett, a szerzők 
és barátaik adták össze a nyomdai költségeket. később – társulva a révai kiadóval – 
mind több kötetet adtak ki. két jelentős sorozattal lépett az olvasók elé, amely közül 
az egyik a magyar, a másik a világirodalom alkotásait vitte az olvasni vágyók elé.  
a SZEFHE könyvek között sok klasszikus mű újrakiadására került sor, de a há  ború 

52 Szegedi Napló, 1926. március 24. 1. – Szegedi Új Nemzedék, 1926. március 24. 2. – Délmagyarország, 
1926. március 24. 3.

53 szandtner Pált 1929. június 20-án a budapesti egyetemre nevezték ki. szandtner Pál egészen buda-
pesti kinevezésig volt a szegedi Horthy kollégium és a szefHe internátusának igazgatója. MTI 
Napi Hírek, 1929. június 20. – Délmagyarország, 1929. június 21. 5.

54 szabó Tibor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története (Orvostudományi Kar) . 
szeged, szent-györgyi albert orvostudományi egyetem, 1992. 13.

55 orvostudományi kar 1924. október 24-i, ii. rendes ülésének jegyzőkönyve szegedi Tudomány-
egyetem, általános orvostudományi kar, Dékáni Hivatal.

56 Új Élet, 1922. február 26. 15.
57 Uo. 1922. április 30. 8. 
58 Szózat, 1922. január 28. 8.
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alatt német- és oroszellenes, radikális szellemű regények, versek, hadi tudósítások is 
megjelentek, ami miatt mindkét sorozat a tiltott könyvek listájára került.59

az egyetemi tanulmányok elősegítése mellett mindkét egyesület színes és gazdag 
kulturális és közéleti programot valósított meg a hagyományőrzés és az ismeret-
terjesztés jegyében. a különféle tudományos vagy művészi előadóestek,60 kultúr-
délutánok,61 matinék62 mellett tudományos63 és politikai tematikájúakra is szép 
számmal találunk példát. erdélyi estek címmel vetített képekkel gazdagon illuszt-
rált előadássorozatot rendeztek a székelyföld és erdély földrajzi tájainak, földtani 
érdekességeinek, népviseletének és hagyományos népi kultúrájának bemutatása cél-
jából.64

a hagyományápolás és az egyesület ismertségének növelését, az erdélyi népda-
lok és néptáncok terjesztését szolgálta a szefHe nagysikerű ének- és zenekara is, 
amelyet a szegedi szervezet felállítását követően egy hónapon belül megszerveztek.65 
a kulturális célok mellett ugyanakkor bevételi forrást is jelentett, hiszen a legkülön-
félébb kulturális, művészeti és közéleti alkalmakkor léptek fel,66 s a városi ünnep-
ségeken is gyakorta adtak elő hazafias énekeket, zeneműveket vagy szavalatokat.67 

59 https://hu.wikipedia.org/wiki/sz%C3%a9kely_egyetemista_%C3%a9s_f%C5%91iskolai_
Hallgat%C3%B3k_egyes%C3%BClete#az_egyes%C3%BClet_megsz%C3%BCntet%C3%a9se 
(letöltés: 2017. december 2.)

60 Szegedi Új Nemzedék, 1936. december 5. 5.; 1939. március 15. 6. – Szegedi Napló, 1939. december 
5. 6.

61 Szegedi Új Nemzedék, 1922. november 17. 3.; 1932. április 2. 5.; 1932. április 6. 4.; 1933. november 
19. 9. – Szegedi Napló, 1939. november 28. 6.

62 Szegedi Új Nemzedék, 1921. november 18. 2.; 1921. november 19. 2.; 1924. november 25. 3. – 
Szeged, 1924. november 30. 9. – Szegedi Új Nemzedék, 1924. december 2. 4. – Szeged, 1924. de -
cember 2. 6.

63 Szegedi Napló, 1940. március 6. 6.
64 Szegedi Új Nemzedék, 1940. február 23. 7.; 1940. február 24. 5. – Szegedi Napló, 1940. március 6. 

6. – Szegedi Új Nemzedék, 1940. március 6. 6.; 1940. március 9. 4. – Szegedi Napló, 1940. szep-
tember 20. 5. – Szegedi Napló, 1940. október 6. 2. – Szegedi Új Nemzedék, 1940. október 6. 4.

65 Szegedi Új Nemzedék, 1921. november 18. 2. – Új Élet, 1921. november 26. 10.
66 Szegedi Új Nemzedék, 1922. december 10. 2. – Szeged, 1923. március 17. 4.; 1923. március 18. 4.; 

1923. március 20. 4. – Szegedi Új Nemzedék, 1923. április 24. 2. – Szeged, 1923. december 11. 5.; 
1924. március 14. 6. – Szegedi Új Nemzedék, 1924. május 17. 2. – Szeged, 1924. május 17. 4.; 1924. 
november 25. 8. – Szegedi Új Nemzedék, 1927. február 19. 4. – Délmagyarország, 1927. május 15. 
6. – Szegedi Új Nemzedék, 1927. december 6. 5. – Délmagyarország, 1927. december 6. 6. – Szegedi 
Új Nemzedék, 1927. december 8. 6. – Délmagyarország, 1927. december 8. 10. – Szegedi Új Nem-
zedék, 1927. december 10. 5. – Délmagyarország, 1927. december 10. 6. – Szegedi Új Nemzedék, 
1927. december 11. 8. – Délmagyarország, 1927. december 11. 13.

67 Szegedi Új Nemzedék, 1933. március 15. 2. – Délmagyarország, 1933. március 15. 2. – Szegedi Napló, 
1933. március 15. 6. – Szegedi Új Nemzedék, 1938. március 13. 6.; 1938. március 17. 4. – Délma
gyar  ország, 1938. március 17. 4.
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az énekkar mellett a szefHe hamarosan saját tánccsoportot is szervezett, amely  
a székely bálok és egyéb műsorok kedvelt fellépője lett.68 az 1940. januári erdélyi bál 
kapcsán elismerő sajtóvisszhangot váltottak ki a táncosok: „ezután került sor az est 
nagy érdeklődéssel várt eseményére, az ősi székely néptáncok bemutatására. a hat 
eredeti székely népviseletbe öltözött táncospár gólyás táncát még meg sem tapsol-
hatta a közönség, amikor a zenekar ütemes dallamára a hat táncos már hozzákezdett 
a székely nemzeti táncnak, a csűrdöngölőnek bemutatásához. a székely fiúk nagy 
összeszokottsággal mutatták be a csűrdöngölőt megannyi változatosságával, s ugyan-
csak megdöngették a Hungária táncparkettjét. az ősi székely táncok bemutatóját 
őszinte és hosszas tapssal jutalmazta a közönség.”69 a DefHe énekkaráról sokkal 
kisebb számú forrás található,70 de a kórus működése mindenesetre ezek alapján is 
megállapítható.

1939 őszről–teléről ismert az első adat a szegedtől délre–délnyugatra lévő tanya-
központokba, falvakba a DefHe által szervezett kultúrdélutánokról. klebelsberg-
telepen, szentmihályteleken és röszkén tartottak az egyetemisták tanító humoros, 
népies versekből, novellákból irodalmi és magyar nótákból álló zenei műsort a falu-
siaknak.71

a fenti szakmai programok mellett a szefHe és DefHe szegedi szervezetei is 
többször szerveztek bált,72 sakkversenyt (amelyen az érdeklődők soóky lászlóval, 
Délvidék sakkbajnokával játszhattak szimultán sakkversenyt)73 vagy a két területi 
alapon szervezett ifjúsági egyesület közötti focimeccset.74

a szegedi szefHe és DefHe szakmai tevékenysége tehát legalább olyan sok-
színű volt, mint fővárosi központjaiké. a budapesti szefHe 1930-as évek eleji tevé-
kenységéről lászló gyula régészprofesszor is megemlékezett: „irredenta nótáinkban 

68 Szegedi Napló, 1940. január 25. 5.
69 Szegedi Új Nemzedék, 1940. január 26. 4.
70 Uo. 1923. március 17. 2.; 1923. április 22. 5.
71 Uo. 1939. december 5. 5. – Szegedi Napló, 1939. március 15. 8. – Szegedi Napló, 1939. március 16. 6.
72 Új Élet, 1921. november 19. 9. – Szegedi Új Nemzedék, 1921. november 20. 4.; 1921. december 21. 

2.; 1921. december 28. 3.; 1922. január 11. 4.; 1922. január 17. 3.; Új Élet, 1922. április 23. 14. – Új 
Élet, 1922. április 30. 8.; 1922. május 28. 6. – Szegedi Új Nemzedék, 1923. január 27. 3.; 1923. 
április 13. 3.; 1923. április 22. 5.; 1926. február 10. 3. – Délmagyarország, 1926. október 3. 4. – 
Szegedi Napló, 1927. február 20. 4. – Szegedi Új Nemzedék, 1936. február 19. 5. – Szegedi Napló, 
1936. december 5. 6. – Szegedi Új Nemzedék, 1937. május 2. 7. – Szegedi Napló, 1937. május 5. 3. 
–Szegedi Új Nemzedék, 1937. május 5. 5. – Szegedi Napló, 1937. május 6. 2. – Szegedi Új Nemze
dék, 1937. május 6. 5.; 1940. január 10. 4. – Szegedi Napló, 1940. január 10. 5.; 1940. január 21. 7.; 
1940. január 25. 5. – Szegedi Új Nemzedék, 1940. január 26. 4.

73 Szegedi Új Nemzedék, 1936. április 26. 7. – Szegedi Napló, 1936. április 26. 9. – Délmagyarország, 
1936. április 26. 12.

74 Délmagyarország, 1937. április 28. 9.; 1937. április 29. 9.
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Csaba királyfi emléke kísértett, öreg, vargyasi székelyek szeméből titkok sejtődtek, 
hajlottam a misztikum felé. Táplálta ezt részben a szefHe, a székely egyetemi hall-
gatók egyesülete, amelyben én az udvarhelyi nemzetség tagja voltam. a tagok egy 
része székelykedett, csűrdöngölőzött, adta a legényt a gáton. Tamási áron szűz-
máriás királyfia, ábel könyvei, valamiféle küldetéstudatot ültettek belénk. igaz, ami 
igaz, a szefHé-ben általában higgadt szellem uralkodott (pl. román nyelvtanfo-
lyamok, Teleki Pál visszafogott tervei, vagy pl. az én előadássorozatom a pszicho -
analitikai ethnológiáról, 5–6 alkalommal).”75

a magas színvonalú szakmai és színes szabadidős tevékenységnek köszönhető-
 en a szegedi szefHe és DefHe országosan is nagyjelentőségű szervezetek voltak. 
a mefHosz-ban tömörülő szegedi szefHe és DefHe elismertségét és erejét jelzi, 
hogy az 1922. január 12–16. között tartott országos diákkonferencián a vidéki főis-
kolások helyzetéről incze antal, a szefHe szegedi csoportjának elnöke tartott elő-
adást.76 egy esztendővel később, 1923. április 14-én pedig a mefHosz országos 
nagygyűlését szegeden tartották. a gyűlésen nagy iván, a mefHosz elnöke 
szandt  ner Pál és erdélyi lászló professzoroknak dísztagságról szóló oklevelet 
nyújtott át.77

a szefHe tagok évenkénti nevezetes eseménye volt a májusi nagyáldozat elne-
vezésű országos gyűlés, egy rituális keretbe öntött ünnep, ahol a szervezet műkö -
déséről számot adtak, szóltak az oktatással, művészetekkel, pénzügyekkel, külföldi 
kapcsolatokkal foglalkozó részlegek eredményeiről.78 1922 és 1941 között 22 ilyen 
évenkénti nagygyűlést rendeztek. az 1923. és 1926. évi gyűléseket szegeden rendez-
ték .79 az egyetem aulájában tartott gyűlésen az ország valamennyi főiskolájának 
képviselője, a szefHe országos vezetősége és riesz frigyes rektorral az élén az 
egyetem tanácsa részt vett.80

75 LászLó gyula: „én nem vagyok magyar? Vallomás és számvetés. Életünk, 1984/8. 865.
76 Szózat, 1922. január 12. 7.
77 Szegedi Új Nemzedék, 1923. április. 14. 2.
78 Kríza ildikó: a májusi nagyáldozat és a székely himnusz. szakralizáció egy székely egyesület-

ben. in: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6 . Szerk . S . LaczKovits emőke–Mészáros Vero -
nika. Veszprém, Veszprém megyei múzeumi igazgatóság, 2004. ii. 290–293.

79 Szegedi Új Nemzedék, 1926. május 13. 4.
80 Uo. 1926. május 15. 4.
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az egyesületek kegyeleti tevékenysége

az egyesület életében fontos szerepet játszó, a hallgatók körében népszerű és köztisz-
teletnek örvendő, erdélyi kötődésű egyetemi professzorok temetésekor a szefHe 
testületileg vett részt. Veszprémy Dezső professzor temetési szertartásán „az ifjúsági 
egyesületek nevében a szefHe egyik tagja és a Csaba egyesület egyik tagja mond 
búcsúztatót”81 és a SZEFHE kórusa énekelt .82 1929 után többször előfordult, hogy 
a szefHe szegedi vezetése egy marék erdélyi (gyakorta a Házsongárdi temetőből 
hozott) földet helyezett az elhunyt szíve fölé. ez történt például szabó józsef,83 jan -
csó miklós,84 Buday árpád temetésekor.85 Cselekedetüket indokolta, hogy a felsorolt 
professzorok erős erdélyi kötődéssel bírtak, s a területváltozások okán a szegeden 
tanuló erdélyi fiatalok csak ilyen jelképes módon tehettek eleget az elhunytak azon  
a kérésének, mely szerint erdélyi földben szeretnének pihenni. Buday árpád, a sze-
gedi szefHe tanárelnökének temetése alkalmával hangsúlyozták: „nem emlék-
ünnepet ülünk, hanem szíve fölé egy marék marosszéki földet teszünk, és lelkes 
kincses tárházából reánkpazarolt kincseinek, jóságának és szeretetének nagyon 
parányiját megháláljuk, s bizonyságot teszünk arról, hogy halhatatlanságának leg-
szentebb csarnokába: lelkünkbe fogadtuk.”86

a két ifjúsági szervezet társadalmi és politikai kapcsolatrendszere

az i. világháborút és a tragikus területveszteséget követően a politikában és a köz-
élet számos területén igen magas volt az elcsatolt területekről származó közszereplők 
aránya. a közbeszéd témáit is a határon túli nemzetrészek kérdései uralták. ilyen 
összefüggésben nem meglepő, hogy gróf Bethlen istván 1922. március 27-i szegedi 
útját négy héttel követően, április 21-én gróf Teleki Pál tartott kampányutat sze -
geden.87 a képviselőjelölt egyebek mellett felkereste a DefHe irodáját is, ahol 

81 orvostudományi kar 1924. május 15-i, Vii. rendkívüli ülésének jegyzőkönyve, szegedi Tudo-
mányegyetem, általános orvostudományi kar, Dékáni Hivatal.

82 Szegedi Új Nemzedék, 1924. május 17. 2.
83 Szegedi Napló, 1929. július 7. 3. – szegedi Új nemzedék, 1929. július 7. 7. – Délmagyarország, 

1929. július 7. 11.
84 Délmagyarország, 1930. július 22. 6.
85 MTI Napi Hírek, 1937. április 9. – Délmagyarország, 1937. április 10. 5.
86 Szegedi Új Nemzedék, 1937. április 16. 5.
87 siPos józsef: az 1922-es nemzetgyűlési választások szegeden.(kronológia). in: Múzeumi kutatá

sok Csongrád megyében 1986. 109–121. – Uő.: Teleki Pál 1922-es kampánya és megválasztása 
szegeden. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Historica 2012. 131–133.



294

somlyódy istván köszöntötte.88 a továbbiakban gróf Teleki Pál figyelme a székely 
egyetemisták felé fordult, s a szefHe tanárelnöke lett.89 ebben a minőségében  
a szegedi szefHe számos programjának védnöke volt.90 a szefHe országos ve -
zetése feletti felügyeletet miniszterelnöksége idején is személyesen gyakorolta.91  
a három területi alapon szerveződött ifjúsági egyesület összefogására egy közös 
szövetséget is létrehozott.92

a DefHe egyik kimagasló támogatója a Horthy-kor írófejedelme, a délvidéki 
Versec városában született Herczeg ferenc volt.93 az ő személye széleskörű köz-
életi és médiatámogatást jelentett az egyesület számára, hiszen egyebek mellett 
elnöke volt az 1903-ban alapított Délmagyarországi magyar közművelődési egye -
sületnek (Dmke), az 1918-ban alapított Délvidéki otthonnak,94 valamint az 1927. 
július 27-én alapított magyar revíziós ligának is.95 előbbi egyesület célja a magyar 
nemzeti szellem ápolása, erősítése és fejlesztése, a magyar államnyelv ismeretének 
terjesztése volt. ennek érdekében arad, Bács-Bodrog, Békés, Csanád, Csongrád, 
krassó–szörény, Temes és Torontál vármegyék területén pénzerejétől függően em -
berbaráti és oktatási intézményeket, egyesületeket, magyar ifjúsági egyleteket, ol -
vasóköröket, népkönyvtárakat létesített és támogatott. jutalmazta a magyar nyelv 
terjesztésében eredményesen részt vevő pedagógusokat és diákokat, szegény tanu -
lókat segélyezett, elősegítette a magyar ipar és kereskedelem fejlődését. kutatta  
a kivándorlást előidéző okokat, és célszerű telepítésekkel közreműködött megszün-
tetésükben. 

az egyesület alapításában szeged városa is részt vett és a belváros peremén, az ún. 
sina-telken (Boldogasszony sgt. 2–4.) területet biztosított az egyesület székházának. 
makó és arad után szeged volt a harmadik város, ahol a Dmke székházat épített.  
a három létesítmény közül a szegedi volt a legnagyobb. az épületben 200 fős közép-
iskolai kollégium, olvasókör és a Dmke adminisztratív szervezetei működtek. 

88 Szegedi Új Nemzedék, 1922. április 22. 1.
89 abLonczy Balázs: Teleki Pál. Budapest, osiris, 2005. 311.
90 Szózat, 1922. január 18. 9. – Szegedi Új Nemzedék, 1940. január 10. 4.
91 MTI Napi Hírek, 1938. február 21.; 1940. január 20.; 1940. október 15. – MTI Magyar Országos 

Tudósító, 1941. február 2. 
92 foDor ferenc: Teleki Pál. Budapest, mike és Társa antikvárium, 2001. 106.
93 gróf bethLen istván: a politikus és publicista. in: Herczeg Ferenc. szerk. kornis gyula. Budapest, 

Új idők, 1943. 144.
94 Új Idők, 1926. július 4. 25.; 1940. szeptember 29. 386.
95 zeiDLer MiKLós: a magyar revíziós liga. Rubicon, 1997/1. 31. – Uő.: A magyar irredenta kultusz 

a két világháború között. Budapest, Teleki lászló alapítvány, 2002. 22., 71., 79. – Uő.: A revíziós 
gondolat. Pozsony, kalligram, 2009. 127.



295

kialakítottak 14 bérlakást is, amelyek szintén az egyesület tulajdonában álltak.96 az 
első világháború után a Dmke elveszítette missziós területének legnagyobb részét, 
az egyesület tevékenysége hanyatlott. a Dmke internátusát az 1921/22. tanévben 
szinte spontán módon kezdték egyetemi hallgatók elszállásolására használni. a kul-
tusztárca az 1921/22. tanévre a Dmke internátusát havi 25 ezer korona összegért 
bérbe vette 200–220 férfihallgató elhelyezésére és 400–500 hallgató élelmezésére.97 
1922. június 29-én pedig az egyetem félévszázados jubileumi ünnepsége keretében 
hivatalosan is egyetemi kollégiummá, Horthy internátussá avatták fel.98 

az épületet 1927-ig bérelték a Dmke-től, akkor megvásárolták az egyetem szá-
mára,99 majd egy hátsó szárny hozzáépítésével jelentősen kibővítették. a DefHe 
közművelődési és hagyományápolási célú tudományos és művészeti tevékenységét  
a Dmke-vel való együttműködésnek köszönhetően könnyebben támogatták olyan 
egyetemi tanárok, írók, költők, múzeumigazgatók vagy politikusok, akik előzete-
sen a Dmke munkájába kapcsolódtak be. ahogy az országos,100 valamint a pécsi 
DefHe,101 úgy a szegedi is élénk kapcsolatot ápolt Herczeg ferenccel, aki rendsze-
resen részt vett a szegedi szervezet éves közgyűlésein, nagyobb műsoros estjein.102 
Ha személyesen nem tudott megjelenni a szegedi rendezvényeken, akkor a fővéd-
nökséget látta el a szervezés felett. 

1921-ben megalakult a mikes irodalmi Társaság, azzal a céllal, hogy figyelemmel 
kísérje a magyarság és székelység kulturális tevékenységét; ismertesse és terjessze  
a tudomány mindazon ágát, amelyek különösen a székelység lelki életére vetnek 
világosságot. Így foglalkozott a székely irodalommal, történelemmel, néprajzi viszo-
nyokkal, művészettel. a társaság kiadványokat bocsátott ki irodalmi munkásságról, 

96 ozsváthné csegezi monika: Dmke-palota. in: Csongrád megye építészeti emlékei . Szerk . tóth 
ferenc. szeged, Csongrád megyei önkormányzat, 2000. 356–357.

97 magyar nemzeti levéltár, Csongrád megyei levéltár, Viii. 1. ferenc józsef Tudományegyetem, 
rektori Hivatal iratai, egyetemi tanácsülési jegyzőkönyv 168–1921/22.

98 Új Élet, 1922. június 25. 7.
99 Délmagyarország, 1927. február 6. 3.
100 1924-ben a budapesti DefHe már ötödik alkalommal rendezett Herczeg ferenc tiszteletére ún. 

ferenc-estet. MTI Napi Hírek, 1924. november 21.; 1924. november 26. – Szózat, 1924. december 
2. 11. – az est és Herczeg ferenc kapcsolatáról a korabeli sajtó is fontosnak tartotta megjegyezni: 
„ez a ferenc-nap a délvidéki menekült ifjúság szeretetének és ragaszkodásának megnyilvánulása 
lesz a Délvidék egyik kimagasló egyéniségével szemben.” Szózat, 1924. november 25. 10. – 1925. 
március 22-én ünnepelte Herczeg ferenc elnöklete alatt a budapesti DefHe ötéves fennállását. 
MTI Napi Hírek, 1925. március 18.; 1925. március 20. 

101 MTI Napi Hírek, 1931. április 19. 
102 Például 1923. április 21-én vagy 1937. május 5-én is. Szegedi Új Nemzedék, 1923. április 13. 3.; 

1923. április 22. 5. – Szegedi Napló, 1937. április 28. 4. – Szegedi Új Nemzedék, 1937. április 29. 5. 
– Szegedi Napló, 1937. május 5. 3. – Szegedi Új Nemzedék, 1937. május 5. 5. – Szegedi Napló, 1937. 
május 6. 2. – Szegedi Új Nemzedék, 1937. május 6. 5.
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és az irodalmi értékkel bíró munkákat jutalmazta. a kultúrmozgalmak kultiválása 
mellett a kör programjába vette az idekerülő székelyek magasabb szellemi kiké -
peztetésének minden erkölcsi és anyagi eszközzel való előmozdítását és a szegény 
sorsúak segélyezését.103 az irodalmi, néprajzi, történelmi hagyományok ápolása 
érdekében többször rendeztek művészeti, tudományos vagy politikai tematikájú elő-
adóesteket. ezeken gyakorta adtak elő az egyetem professzorai: kolosváry Bálint,104 
menyhárth gáspár elnök,105 Búza lászló,106 Buday árpád,107 vagy híres közéleti sze-
mélyek mint Cholnoky jenő földrajztudós, (1905–1920 között a kolozsvári, 1920–
1940 között a budapesti egyetem professzora)108 vagy ravasz lászló református püs-
pök.109 a társaság irodalmi, művészeti estjein többször a szefHe ének- és zenekara 
vagy szavalói léptek fel.110

a két háború közötti bajtársi egyesületek problémáinak egyik oka az volt, hogy 
nemcsak egyetemista vagy főiskolai hallgatókat tömörítettek soraikban, hanem na -
gyon sok diplomást is.111 e vegyes összetételnek volt ugyan számos előnye is (pl. a dip -
lomások számos személyes élményt oszthattak meg a képzésben még résztvevő hall-
gatókkal; az iskolai szakképzésre vonatkozó javaslatokat a diplomások konkrét 
tapasztalatai alapján tudtak tenni az egyesületek stb.), ugyanakkor azonban a bajtársi 
egyesületek emiatt kerültek ki az egyetemek, főiskolák fegyelmi hatásköréből. 

a bajtársi egyesületekkel ellentétben azonban a szefHe és a DefHe – nevének 
megfelelően – valóban csak egyetemi és főiskolai hallgatókat tömörített soraiban.  
a diplomával már rendelkezők számára pedig 1928 februárjában megalakították az 
erdélyi férfiak egyesületét (efe), amely intenzív kulturális, nemzetpolitikai és 
revíziós tevékenységet valósított meg. ennek egyik aktív csoportját alkotta a nemze-

103 Új Élet, 1921. október 8. 3–4.
104 Szegedi Új Nemzedék, 1924. november 25. 3. – Szeged, 1924. november 25. 8.
105 Szegedi Új Nemzedék, 1922. december 10. 2.; 1923. április 24. 2. – Szegedi Napló, 1927. február 19. 

5. – Délmagyarország, 1927. február 19. 5. – Szegedi Napló, 1927. február 22. 5. – Szegedi Új 
Nemzedék, 1927. december 10. 5.

106 Szegedi Új Nemzedék, 1927. február 19. 4. – Szegedi Napló, 1927. február 19. 5. – Délmagyarország, 
1927. február 19. 5. – Szegedi Napló, 1927. február 22. 5.

107 Szegedi Új Nemzedék, 1927. december 6. 5. – Délmagyarország, 1927. december 6. 6. – Szegedi 
Napló, 1927. december 6. 8.

108 Szegedi Új Nemzedék, 1922. május 2. 1. – Új Élet, 1922. május 7. 9–10.
109 Szeged, 1925. március 20. 5.
110 Szegedi Napló, 1927. február 19. 5. – Délmagyarország, 1927. február. 19. 5.
111 KerePeszKy róbert: a Turul szövetség. in: A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948 . Szerk . 

roMsics ignác. Budapest, osiris, 2009. 354. – Uő.: A Turul Szövetség 1919–1945. máriabesnyő, 
attraktor, 2012. 52. – szécsényi andrás: a Turul szövetség kettészakadása 1943-ban. adalékok  
a Horthy-kor második felének ifjúsági-értelmiségi törésvonalainak megértéshez. Múltunk, 2013/1. 
92–96.
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tiségi és kisebbségi kérdés kutatására szervezett efe jancsó Benedek Társasága, 
amely 1930–1932 között három kiemelkedő jelentőségű kiadványt is megjelente-
tett,112 és előadássorozatokat szervezett az egyesület termében (Budapest V. kerület 
Vilmos császár út 22. i. emelet).113 

jancsó Benedek (gelence, 1854. november 19.–Budapest, 1930. június 27.) az isko-
lahálózaton kívüli szabadoktatás megszervezőjeként, kisebbségpolitikai és nemzeti-
ségpolitikai szakíróként szerzett kiváló érdemeket a magyar művelődésben. szemé-
lye szorosan kötődött a kolozsvári egyetemhez, ahol 1878-ben doktorált. 1922-től  
a szegedre került egyetem tiszteletbeli nyilvános rendes tanárává nevezték ki,114 
1928. május 29-én pedig – szádeczky lajos professzor indítványára115 – az egyetem 
évzáró ünnepélyén aranyoklevelet kapott ötvenéves doktori évfordulója alkalmá-
ból.116 jancsó Benedek 1918 decemberétől vett részt a Budapestre került székely egye-
temi ifjak szervezésében,117 s rendszeresen tartott előadások a budapesti szefHe-
ben,118 de 1921 után többször járt szegeden is, s ott a helyi sajtóban is jelentek meg 
írásai.119 Így jancsó Benedek temetésén is képviseltette magát mind a szefHe, mind 
az erdélyi férfiak egyesülete.120 az erdélyi férfiak egyesülete több hagyományőrző 
és ismeretterjesztő előadást szervezett a szefHe-vel közösen (pl. erdélyi estek 
sorozata 1940-ben). ezek pedig kiváló szakmai együttműködési lehetőséget jelentet-
tek az egyetemista fiatalok és a diplomával már rendelkezők számára.

a szefHe gyakorta együttműködött a Hargitaváralja jelképes székelyközség 
nevű egyesületbe tömörült erdélyi származású menekültekkel. a közös irodalmi, 

112 Jancsó Benedek emlékkönyv. szerk. asztalos miklós. Budapest, 1932. – Móricz miklós: Az erdé
lyi föld sorsa: az 1921. évi román földreform. Budapest, 1932. – A történeti Erdély . Szerk . asztaLos 
miklós. Budapest, 1932.

113 Beszámoló az Erdélyi Férfiak Egyesülete Jancsó Benedek Társaságának 1930. október 6-tól 1932. 
május 1-ig terjedő munkásságáról . Szerk . asztaLos miklós. Budapest, 1932. 3–16.

114 Délmagyarország, 1930. június 28. 5. kinevezéséhez a szefHe országos vezetősége személyesen 
is gratulált: Új Élet, 1922. április 30. 8. – KoLozsvári borcsa mihály: Dr. jancsó Benedek. Új Élet, 
1922. április 30. 13–14.

115 Bölcsészet-, nyelv- és Történettudományi kar 1923. március 14-i X. rendes ülésének jegyző-
könyve. magyar nemzeti levéltár, Csongrád megyei levéltár, Viii. 2. ferenc józsef Tudomány-
egyetem, Bölcsészettudományi kar iratai, 4. doboz 450–1922/23.

116 Délmagyarország, 1928. május 27. 13.
117 Az Ujság, 1918. december 10. 4. – Az Est, 1915. december 10. 7.
118 Új Élet, 1922. február 26. 15. – Új Élet, 1922. május 14. 8.
119 Például: jancsó Benedek: erdély megszállása 1918-ban. Új Élet, 1922. február 19. 4–5.
120 MTI Magyar Országos Tudósító, 1930. június 30. 
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zenés-táncos estek,121 kirakodóvásárok122 mindkét szervezet érdekeit jól szolgálták. 
különösen nagy érdeklődés övezte például 1937-ben a iX. szegedi ipari Vásár kere-
tében a Hargitaváralja jelképes székelyközség és a szefHe által utóbbi Toldi utca 
4. szám alatti helyiségeiben megszervezett országos táborozást és kiállítást, valamint 
az ipari vásár területén szervezett székely vásárt.123

a szegedi szefHe és DefHe revíziós tevékenysége

a saját épületeiből 1919. május 12-én román katonai erőszakkal eltávolított egyetem 
hallgatói szegeden rendszeresen megemlékeztek a kiűzetésről. ebbe az egyetemi 
gyászünneplésbe – amikor az egyetem Dugonics téri főépületére a gyászos ese-
mény jeleként fekete zászlót, mellé pedig a kék–arany színű székely lobogót124 tűztek 
ki – a szefHe és a DefHe helyi vezetői és tagjai is aktívan bekapcsolódtak.125 az 
ilyen megemlékezések keretében a tömegfelvonulások általában az egyetem köz-
ponti épülete előtt értek véget a Himnusz és a Nem, nem soha eléneklésével .126

1929 őszén a szegedi DefHe több alkalommal is nagy érdeklődésre számot tartó 
előadást rendezett a trianoni békediktátum revíziójának kérdéséről. november 19-én 
a Dmke palotában steuer györgy nyugalmazott államtitkár Magyar keservek a 
Délvidék megszállásának tizenegyedik évében címmel tartott előadást.127 December 
16-án a DefHe a dr. eöttevényi olivért, a magyar külügyi Társaság alelnökét hívta 
meg, hogy Magyarország integritásáról és a mai Európáról referáljon.128

a DefHe és a szefHe egyaránt intenzív kapcsolatot épített ki a magyar reví-
ziós ligával, amelynek szegedi csoportja 1931. március 8-án alakult meg.129 1932. 
december 11-én a szegedi egyetemi ifjúság és szeged város közönsége népes nagy-
gyűlésen tiltakozott a trianoni országcsonkolás ellen. a gyűlés előtti szentmisén 
mester jános egyetemi tanár celebrált szentmisét. szentbeszédében méltatta a tíz-

121 Délmagyarország, 1926. június 13. 7. – Szegedi Napló, 1932. április 3. 2. – Délmagyarország, 
1932. április 2. 5. – Szegedi Új Nemzedék, 1938. március 13. 6.; 1938. március 17. 4. – Dél 
magyarország, 1938. március 17. 4.

122 Szegedi Napló, 1936. december 20. 9. – Szegedi Új Nemzedék, 1936. december 20. 9.; 1937. május 
25. 5.

123 Szegedi Napló, 1937. május 16. 11. – Szegedi Napló, 1937. május 25. 2.
124 Szegedi Új Nemzedék, 1926. május 13. 1.
125 Szegedi Napló, 1926. május 13. 5.
126 Szegedi Új Nemzedék, 1926. május 13. 5.
127 MTI Napi Hírek, 1929. november 20. 13 óra 35 perc.
128 Uo. 1929. december 20. 11 óra 35 perc.
129 Délmagyarország, 1931. március 10. 2.
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éves DefHe jelentőségét. a szentmise után az egyetemi hallgatók szervezetei,  
a társadalmi egyesületek és körök zárt sorokba állottak a Dóm téren, majd néma 
tüntetéssel a széchenyi térre vonultak.130 az ottani nagygyűlés után déli 12 órakor 
az egyetem aulájában zajlott le a DefHe szegedi működésének tízéves jubileumi 
ünnepe. eckhart Tibor, a magyar revíziós liga alelnöke mind a revíziós nagygyű-
lés, mind a jubileumi ünnepség díszvendége és szónoka volt.131

1933. április 2-án dr. fall endre a magyar revíziós liga igazgatója tartott előadást 
a városháza közgyűlési termében a DefHe kulturális sorozatában Revízió és a Dél
vidék címmel.132 fall arról beszélt, hogy a revíziós mozgalmat a Délvidék indította 
meg, ahol ma is a legerősebb az eziránti vágy.133

1940. augusztus 30-án a Turul szövetség és a szefHe szegedi tagjai (akárcsak  
a budapesti134 és a debreceni135 ifjak) tüntető felvonással köszöntötték erdély egy ré -
szének visszacsatolását.136 1940. szeptember 2-án a Turul szövetségbe és a szefHe-be 
tömörült egyetemi és főiskolai hallgatóság szegedi vezérsége elhatározta, hogy ko -
lozsvárnak az anyaországhoz való visszatérése alkalmából országzászlót ajánl fel 
kolozsvárnak. egyben a kolozsvárról szegedre menekült ferenc józsef Tudomány-
egyetem rektorától azt kérte, hogy a Turul és a szefHe vezetősége is részt vehessen 
az egyetem vezetősége mellett az ünnepélyes bevonuláson, továbbá a kassaihoz 
hasonló körülmények között nyújthassa át a felajánlott országzászlót.137 

1940. szeptember 16-án a magyar honvédség, a kormány több tagja és Horthy 
miklós kormányzó ünnepélyes kolozsvári bevonulásakor a szegedi szefHe tagjai 
tanárelnökük, Ditrói gábor professzor jelenlétében – a rádióközvetítés megkezdése 
előtt – rövid ünnepséget tartottak, majd végighallgatták a kolozsvári beszédeket.138 
1940. október 5-én az észak-erdélyi országrész visszatérését ünnepelte az erdélyi 
férfiak egyesülete és a szefHe szegedi csoportja. az egyetem nagyelőadójában 
tartott műsoron gelei józsef és ábrahám ambrus professzorok és Balló istván nyu-
galmazott igazgató tartott beszédet.139 a felsoroltak alapján is látható, hogy a hallga-
tók származási helye szerint szerveződő szefHe és DefHe – a széleskörű tanul-
mányi, kulturális és diákszociális tevékenység mellett – élénken bekapcsolódott  

130 Szegedi Új Nemzedék, 1932. december 13. 1.; Szegedi Napló, 1932. december 13. 1.
131 Uo. 1932. december 13. 2.
132 Uo. 1933. április 1. 5.
133 Délmagyarország, 1933. április 4. 5.
134 MTI Napi Hírek, 1940. augusztus 31. 
135 Uo. 1940. augusztus 31. 
136 Szegedi Napló, 1940. augusztus 31. 2.
137 MTI Napi Hírek, 1940. szeptember 2. 
138 Szegedi Napló, 1940. szeptember 17. 2. – Szegedi Új Nemzedék, 1940. szeptember 17. 7.
139 Délmagyarország, 1940. október 6. 2.
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a revíziós programokba, így ilyen irányultságú munkája összemérhető a Turul szö-
vetségével .140 nem igazolható azonban a szakirodalomban évtizedeken keresztül 
széles körben hangoztatott állítás,141 amely a két egyesület tevékenységét kizárólag 
az irredentizmust szolgáló propagandára szűkítette le.

a szegedi szefHe és DefHe viszonyulása az antiszemitizmushoz

a két világháború közötti időszak egyetemi ifjúsági, bajtársi és társadalmi egyesüle-
tei gyakorta bonyolódtak bele különféle antiszemita megmozdulásokba. az egye-
sületek jelentős részének hivatalos programja tartalmazott antiszemita jellegű pon-
tokat is.142 az 1919–1944 közötti negyedszázad alatt kitapintható volt néhány, az 
antiszemitizmus szempontjából különösen érzékeny időszak. ilyen volt az 1919 ősze 
és 1923 közötti csaknem négy esztendő, az 1927 ősze utáni hónapok, s a zsidótör-
vények parlamenti vitáinak időszaka. az első években egyes esetekben a fővárosi 
nyomorban kínlódó székely vagy délvidéki egyetemisták is belesodródtak a Turul 
szövetségben és a mefHosz-ban folyó bűnbakkeresésbe.143 

1922 októberében az okozott napokig tartó országos mozgalmat,144 hogy gold-
berger leó vállalata csak külföldi (prágai és zürichi) mérnöki diplomával rendelke-
zőket vett fel.145 Válaszul a mefHosz-ba tömörült egyetemi egyesületek három 
pontból álló kiegészítést fogalmaztak meg a numerus clausushoz: „1. kérjük, hogy 
ugyanazokból az alapelvekből kifolyólag, amelyek indokolttá telték a numerus clausus 

140 Utóbbit ismerteti: szécsényi andrás: A Turul Szövetség revíziós propagandája. interneten: http://
www.pestmlev.hu/data/files/201572583.pdf (letöltés: 2017. december 2.)

141 Péter lászló: józsef attila szegeden. Irodalomtörténet, 1955. 149. – sebestény sándor: A Bartha 
Miklós Társaság 1925–1933. Budapest, kossuth, 1981. 15.

142 KerePeszKi róbert: a zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti 
magyarországon. in: Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. szerk. Bodnár erzsébet 
– Demeter gábor. Budapest, Hungarovox, 2008. 225. – a szegedi eseményekről: Kiss róbert 
károly: a Turul szövetség szegedi működése. in: kiss róbert károly–Vajda Tamás: Egyetemi 
ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között. szeged, Universitas, 2012. 40–44.

143 1922 májusában lelkes újságcikk mutatta be az egyetemi ifjúság elvi egységét: „ma kemény és 
szervezett falankszként, harcos csatasorokban áll a fajvédelem és integritás gondolatának védel-
mében a magyar főiskolák hallgatósága: mint a numerus clausus követelője él fönntartója, mint a 
keresztény magyarság legszilárdabb védelmezője, mint az integritás gondolatának legterméke-
nyebb munkása. a háborúban próbált, forradalmakban tanult ifjúság már nem vezethető tévutakra 
idegen érdekeket szolgáló jelszavakkal, szervezettségének ereje s faji öntudata, irgalmatlanul 
józan magyarsága záloga nagy-magyarország magyar jövőjének.” Szózat, 1922. május 31. 7.

144 LaDányi andor: egyetemi ifjúsági szervezetek a Horthy-korszakban. Vázlatos áttekintés. Edu -
catio, 1995/2. 269.

145 Szózat, 1922. október 4. 3. – Budapesti Hírlap, 1922. október 4 . 4.
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behozatalát az egyetemeken, a külföldön tanult és ott oklevelet szerzett főisko lások 
diplomáinak nosztrifikálása szintén a faji számarány szerint történjék. 2. Terjesztes-
sék ki a numerus clausus az összes főiskolákra is. 3. Hivatalosan is mondas  sák ki, 
hogy olyan esetben, amidőn valamely fakultásra a megengedettnél kevesebb számú 
jelentkező kéri felvételét, a faji arányszámnak a jelentkezettek számához kell iga-
zodnia.”146 az egyetemisták küldöttei október 5-én délután gróf klebelsberg kuno 
kultuszminiszter előtt személyesen fejthették ki álláspontjukat.147 az országos moz-
galomhoz csatlakozva a bajtársi egyesületek, valamint a szefHe és DefHe irányí-
tásával október 5-én és 6-án szegeden is szüneteltették az egyetemi előadásokat.148 
a továbbiakban azonban a szefHe és a DefHe szegedi szervezeteivel kapcsolatos 
korabeli újságcikkek között nem találni antiszemita tevékenységre utaló adatokat. 

1923. április 14-én, a mefHosz szegedi megalakulásakor erdélyi lászló és 
szandtner Pál professzorok „[…] intéztek buzdító szavakat az ifjúsághoz kifejtve  
a kolozsvári egyetem tanári karának álláspontját a numerus clausus keresztülvite-
lére vonatkozólag, mit az ifjúság nagy lelkesedéssel vett tudomásul.”149 Ezek a sza-
vak alkalmasnak tűnhetnek arra, hogy a mefHosz-ban tömörülő szefHe-t és 
DefHe-t, valamint a nagygyűlésen szónokoló két professzort esetleg az antiszemi-
tizmus gyanúja érje. szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a fenti mondatokkal 
voltaképpen csak a nemzetgyűlés által megszavazott és hatályos törvény betartása 
mellett emeltek szót, vagyis jogkövető és törvénytisztelő magatartást tanúsítottak.

sokkal feltűnőbb, hogy amikor 1927 őszén a bajtársi egyesületek heves tiltako-
zásba kezdtek a numerus clausus törvény fellazítására irányuló parlamenti tárgyalá-
sok ellen,150 a szegedi DefHe vezetése élesen szembement az antiszemita korszel-
lemmel. október 26-án ugyanis a szegedi egyetemi ifjúság jelentékeny része heves 
tüntetéseket, utcai jeleneteket rendezett a törvénymódosítás elleni tiltakozás- és poli-
tikai nyomásgyakorlásképpen.151 a nap folyamán hallgatói csoportosulások igazol-
tatták és eltávolították az előadásokról a zsidó hallgatókat. 

a természettudományi intézetben azonban a hírlapok tudósítása szerint „[…]  
a helyszínre érkező DefHe elnök szigorú paranccsal eltiltotta a DefHe tagjait a 
további tüntetéstől, mire ezek el is vonultak. az elnöknek ez az intézkedése vissza-

146 Szózat, 1922. október 5. 2. – Budapesti Hírlap, 1922. október 5. 1., 4.
147 Szózat, 1922. október 6. 2–3.
148 Budapesti Hírlap, 1922. október 6. 4.
149 Szegedi Új Nemzedék, 1923. április 15. 1.
150 KerePeszKi róbert: a numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben. Múltunk, 

2005/4. 43.
151 Szegedi Új Nemzedék, 1927. október 27. 1–2.
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tetszést keltett a tüntetők egy része között. néhányan abcugolták is az elnököt.”152  
a cikk alapján úgy tűnik, hogy a DefHe tagjai közül ugyan többen is részt vettek  
a zsidó hallgatók elleni fizikai atrocitásokban, az elnök fellépése azonban egyértel-
műen elítélte és véget vetett az erőszakoskodásnak. a határozott közbelépés átmene-
tileg csalódottságot, a tagság (és általában az egyetemi ifjúság) egy része szemében 
népszerűségvesztést eredményezett az elnök számára, ő mégis kitartott a békés mód-
szerek mellett. a DefHe elnök szavának hatása élesen eltért a Turul szövetségbe 
tartozó Csaba Bajtársi egyesület alvezére, Cserne jános felszólalásától. az újságok 
tudósítása szerint ugyanis Cserne jános „[…] minden szavát »éljen a numerus clau-
sus! le a Délmagyarországgal! éljen az Új nemzedék! éljen az anatómia tanári 
testülete!« stb. kiáltásokkal fogadják, és a zsidó hallgatóság távozását követelik.”153

a zsidó hallgatók ellen elkövetett fizikai inzultusok beszüntetését követően  
a numerus clausus csorbítatlan fenntartását célzó, október 27-i bajtársi gyűlésen a 
szefHe és a DefHe szegedi vezetése is képviseltette magát. a Horthy kollégium-
ban a gyűlés bejáratánál a Csaba Bajtársi egyesület tagjai igazoltatták a megjelen-
teket. majd a gyűlés kezdetekor a teremben ismételt igazoltatás történt. ezután  
a Werbőczy Bajtársi egyesület elnöke, „dr. Vass Béla felszólította a jelenlevő klers 
Bélát, Vujkovics lajost, a DefHe szegedi elnökét, szűcs olgát és Poór imrét  
a helyiség azonnal elhagyására”.154 a DefHe elnökét ért megalázó eljárás a zsidó 
hallgatók érdekében tett előző napi fellépésének következménye lehetett. 

a nagygyűlés tíz pontból álló határozati javaslatához, amely a numerus clausus 
legszigorúbb érvényesítését, sőt kiterjesztését követelte, egyébként a bajtársi egyesü-
letekhez és más egyetemi ifjúsági egyesülethez (pl. a Bethlen gábor kör elnöke-
ként eljáró Buday györgyhöz) hasonlóan a DefHe és a szefHe is csatlakozott.155 
a 9 pontból álló javaslat végén egy kitétel olvasható: „az elcsatolt területekről mene-
kült ifjak szervezetei, a szefHe és DefHe pótlólag előterjeszti a kormányhoz 
szóló azon memorandumát, hogy a népszövetség által kisebbségi egyezményre való 
hivatkozással kikényszeríteni akart numerus clausus revízióban mindaddig függesz-
sze fel cselekvését, míg az utódállamok ugyanezen egyezményben vállalt kötelezett-
ségeiket nem teljesítik, s nem adnak módot arra, hogy a területükön élő kisebbségek 
saját nyelvű főiskolát tarthassanak fenn.”156

az 1935/36. tanévben a foederatio emericana, a DefHe és a szefHe széleskörű 
összefogásával közös kérelmet nyújtottak be az egyetemi tanácshoz, hogy a tanter-

152 Szegedi Napló, 1927. október 27. 1.
153 Szegedi Új Nemzedék, 1927. október 27. 1.
154 Délmagyarország, 1927. október 28. 1.
155 Szegedi Napló, 1927. október 28. 1. – Szegedi Új Nemzedék, 1927. október 28. 2.
156 a javaslat szövege olvasható: Szegedi Napló, 1927. október 28. 1–2.
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mekben az állami címer mellett a keresztet is kifüggesszék.157 a vallási jelkép kihe-
lyezésére irányuló mozgalom bizonyos értelemben egy állami oktatási intézmény 
világnézeti semlegességét kívánta – legalább külsőségekben – megváltoztatni, ezért 
a zsidó vagy ateista hallgatók érdekei elleni akciónak tekinthető. a december 11-i iV. 
rendes egyetemi tanácsülés döntése szerint a kérelem tárgya a tanács hatáskörét túl-
haladta, ezért felterjesztést intézett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a kérdés 
rendezése érdekében.158 a minisztérium azonban visszautalta a kérdést az egyetemi 
tanácshoz. 

az egyetemi ifjúság türelmetlenül fogadta az aktatologatást és a kérvény ide-oda 
küldözgetését.159 Végül a szegedi egyetem tanácsa 1936. február 20-án hozott dönté-
sével elfogadta a három diákegyesület beadványát, és elrendelte, hogy az egyetemi 
tanrendekben mindenütt tűzzék ki a keresztet: „[…] a tanács elrendeli a keresztnek, 
mint az egyetemes keresztény kultúra szimbólumának az egyetem tantermeiben 
való kifüggesztését. a tanács a vallás- és közoktatásügyi miniszter nyilatkozatával 
összhangban azt a felfogást vallja, és ezt kifejezetten hangsúlyozza, hogy az így 
kifüggesztett kereszt nem egy felekezetnek jelvénye, ennélfogva annak kifüggeszté-
séből sem most, sem a jövőben nem vonható következtetés a ferenc józsef Tu -
dományegyetem törvényben megállapított állami jellege, sem pedig a törvényesen 
bevett vallásfelekezeteknek törvényben biztosított egyenjogúsága ellen.”160 az egye-
temi tanács érvelése alapján kezdeményező szerepe alapján nem tekinthető antisze-
mitának az egyetemes kereszténység jelképét képező kereszt kitételéért folyamodó 
szegedi foederatio emericana, szefHe és DefHe.

a szefHe klubhelyiségében került sor 1936. december 4-én németh imre or -
szággyűlési képviselő Az ifjúság és az antiszemitizmus című előadása. az szónok 
szerint „az ifjúság tüntet, és nem sokat vizsgálja, hogy a zsidóság miért került pozí-
cióba. a hibát az egészségtelen feudális birtokpolitikai alapstruktúránk okozza.  
…Vajon változna-e a helyzet, ha a mai struktúra fenntartásával az összes zsidókat 
kidobálnánk az üzemekből, a bankokból? az történne, hogy ezeket a helyeket s pozí-
ciókat elfoglalná néhány keresztény, de leginkább néhány élelmes sváb, és menne 
minden tovább a régi úton, az egyetemes magyarság helyzete nem változna. a hegemó-
 niát csak egész gazdasági struktúránk gyökeres átépítésével lehetne megszüntet  ni. 
[…] a zsidókérdést nem lehet a magyar lét egyedüli és centrális problémájának meg-
tenni. ez legfeljebb okozati jelenség, és nem az alapbaj oka. éppen ezért képtelenség 

157 Délvidéki Ifjúság, 1935. december 2. – Szegedi Napló, 1935. december 13. 3.; 1936. február 19. 3. 
– Szegedi Új Nemzedék, 1936. február 19. 3. – Délmagyarország, 1936. február 19. 3.

158 Szegedi Napló, 1935. december 13. 3.
159 Délvidéki Ifjúság, 1936. február 2.
160 Délmagyarország, 1936. február 21. 3.
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az az álláspont is, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy a nemzetet elsősorban 
antiszemitistává kell tenni. ez nem volna pozitív munkaprogram. […] attól a zsidó-
ságtól pedig, amelyik hajlandó meghozni a tőle kért áldozatot, amelyik – mint meg-
szállt területen is nem egy akadt – hajlandó egzisztenciájával, vérével dokumentu-
mot adni a magyarsághoz való ragaszkodásának, nem féltem a magyarságnak sem 
erkölcsi, sem anyagi, sem szellemi integritását.” az előadó ugyan beszélt arról is, 
hogy meg kell akadályozni a zsidó bevándorlást, és céltudatos politikával meg kell 
erősíteni a kisegzisztenciákat. ez olyan politika, amely megbolygatja a latifun-
diumot, meggátolja a kiuzsorázási lehetőséget, elkergeti innen a zsidóságnak azt  
a részét, mely nem gyökerezett itt meg.161 kétségtelenül voltak a beszédnek a zsidók 
rövidtávú gazdasági és hatalmi érdekei elleni motívumai, összességében mégis 
inkább szelídségével és az antiszemitizmussal szembeni fellépésével tűnik ki a kor-
szak uralkodó szellemi irányultságából. amennyiben a szefHe a bajtársi egyesüle-
tekhez hasonló szellemiségű lett volna, akkor nyilvánvalóan nem kerülhetett volna 
sor az antiszemitizmust elítélő beszédre.

a szegedi szefHe és DefHe zsidósággal kapcsolatos álláspontja alapjaiban 
különbözik a Turul szövetség határozottan antiszemita cikkeitől és jelszavaitól,162  
s nagyfokú hasonlóságot mutat a szegedi foederatio emericanának a téma kapcsán 
kifejtett nézetével. Utóbbira jellemző az egyesület Délvidéki ifjúság című lapjának 
1936. május–júniusi számában megjelent „ne bántsd az izraelitát, de küzdj a zsidó 
ellen!” című cikke: „Hogy aztán az ószövetségi igazságosság rendjén felül álló ke -
resztény szeretet rendjének alapjaihoz nem tudott eljutni, azt nem lehet egyetlen jóhi-
szemű izraelitának sem rovására írni. ez nemcsak szeretetlenség, de igazságtalanság 
is lenne a részünkről. az isten törvényeit megtartó izraelitát tehát embertestvérként 
kell szeretnünk.”163

a szefHe és a DefHe békés, a rendbontásoktól és a fizikai erőszaktól tartóz-
kodó magatartásával függ össze, hogy a Turul szövetségbe tartozó bajtársi egyesü -
letekkel ellentétben két évtizedes szegedi működése során soha nem került össze -
tűzésbe a helyi rendőrséggel. Így a délvidéki származású dr. Buócz Béla szegedi 
rendőrparancsnok-helyettes negyedszázados közszolgálati jubileuma alkalmával  
a DefHe nevében is kapott ünnepi köszöntést. Dr. széchenyi istván kormánybiztos 
hangsúlyozta: „[…] nincs olyan megmozdulás a városban, amiben munkás részt ne 
venne. ott van a Dmke minden akciójában, a Délvidéki otthon megteremtésénél,  
a Délvidéki egyetemi és főiskolai Hallgatók egyesületének megszületésénél is. De 

161 Uo. 1936. december 5. 4.
162 LaDányi andor: a zsidótörvények előtörténetéhez. antiszemitizmus, zsidókérdés, 1932–1937. 

Múl  tunk, 2010/1. 195.
163 Délvidéki Ifjúság, 1936. május–június 5–6.
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ott volt Buócz Béla dr. akkor is, amikor a menekült vonatok száműzötteit kellett segí-
teni. a Dmke, a Délvidéki otthon és a DefHe köszönti most őt, az embert, a bará-
tot, a magyar célokért dolgozni meg nem szűnő közéleti férfiút, és köszönti Újsze-
ged, amelynek lakosságát testvéri szeretetben egyesítette.”164 Ha a szegedi DefHe  
a Turul szövetséghez hasonlóan utcai tüntetésekkel és a zsidó hallgatók elleni atro-
citásokkal hívta volna fel magára a figyelmet, aligha került volna sor a rendőrpa-
rancsnok-helyettes felköszöntésére.

a szefHe és DefHe szegedi szervezeteinek megszűnése

az 1940/41. tanév idején gyökeres fordulat következett be a szegedi, erdélyi és délvi-
déki származású hallgatók helyzetében. a második bécsi döntés értelmében magyar-
országhoz visszatért észak-erdély és kolozsvár, így ott újra megnyitotta kapuit  
a magyar tannyelvű ferenc józsef Tudományegyetem. az egyetemet követték a hall-
gatók is, így a Tisza parti várost elhagyták a székely diákok. 1941. június 15-én az 
egyetem központi épületében tartották meg a szefHe rendkívüli közgyűlését, ame-
lyen a beszámolók meghallgatását követően a működés beszüntetését határozták el, 
s búcsúnyilatkozatot szövegeztek meg: „[…] visszatért ősi székhelyére a kolozsvár-
ról menekült egyetem, s vele tartott az itt élő erdélyi fiatalok egy része, hogy vissza-
térjen oda, ahova mindig visszavágyott. a felszabadulás örömében együttdobbanó 
szívünk hangjára a közös sors által összekovácsolt sorok megritkultak, s nyilvánva-
lóvá vált, hogy a kolozsvárról menekült egyetemen oly nagy szerepet betöltő egye-
sületünk, amely szent fogadalom útján mindnyájunkat magába fogadott és befelé 
testvérekké avatott, itteni küldetését befejezte. küldetését befejezte, és feladatát 
maradéktalanul teljesítette. De teljesítettük benne és általa mindannyian, akik nap-
holdas jelvényét szívünkön viseltük, teljesítettük, miként a száműzött mikes kele-
menünk, »erdélyi becsületből, amely nem adomért szolgál«. … a hála és szeretet 
legőszintébb érzésével fordulunk szeged város társadalmához azért az osztatlan sze-
retetért és rokonszenvért, amellyel a szefHe működését minden megnyilvánulá-
sában kísérte.”165

1941 tavaszán a Délvidék jelentős része is visszatért magyarországhoz. a déli 
területeken egyetem nyitására nem került sor, ezért onnan a következő esztendők-
ben a korábbinál is több hallgató érkezett szegedre. Így a DefHe akár növelhette is 
volna tagságát a szegedi egyetem délvidéki hallgatóival. ez mégsem következett be. 

164 Szegedi Új Nemzedék, 1940. január 24. 4.
165 Uo. 1941. június 18. 2. – Szegedi Napló, 1941. június 18. 5.
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a magyar fennhatóság alá visszakerült Bácskából ugyanis jobbára az ország egyéb 
területeihez hasonló helyzetű hallgatók érkeztek a szegedi egyetemre, így a területi 
alapon szerveződő diákegyesület indokoltsága a régió visszacsatolásával alapjai-
ban kérdőjeleződött meg, s a délvidéki egyetemisták a többi egyesületbe léptek be.  
a formális megszűnés dokumentuma ugyan még nem került elő, a működésre azon-
ban 1941 után semmilyen adatot sem találtam. ezért kijelenthető, hogy 1941 őszétől 
újabb egyetemisták már nem léptek be szegeden a DefHe-be. ezzel szegeden meg-
szűnt mindkét területi alapon szerveződő és élénk tevékenységet kifejtő diákegye-
sület. az elcsatolt területekről származó hallgatók magyarországi tanulmányaival, 
regionális önazonosságtudatának fejlesztésével kapcsolatos ismeretterjesztési és ér -
dekképviseleti programot, amelyet 1921–1941 között a szegedi szefHe és DefHe 
sikerrel folytatott, a továbbiakban semmilyen egyesület sem végezte.



307

Dévényi anna

nemzeTneVelés – okTaTásPoliTikai Válasz  
a Trianon-krÍzisre1

a trianoni békediktátum kétségkívül felértékelte az oktatáspolitika jelentőségét. 
elég csak utalni klebelsberg közismert parlamenti beszédére, amelyben a kul-
tusztárcát a honvédelmi tárca helyére állította. a Vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium (a továbbiakban: Vkm) dominanciája a két világháború közötti magyaror-
szág kormányzati struktúrájában nem kizárólag klebelsberg és Hóman kétségtelenül 
fajsúlyos személyiségének köszönhető. a tanulmány Hóman Bálint – a nemzetneve-
lés gondolata köré szerveződő – oktatáspolitikáját ebből a szemszögből tárja fel. 
mielőtt részleteiben is bemutatnánk e nagyszabású koncepció lényegét és célkitűzé-
seit, érdemes rávilágítani a kérdés jelentőségére néhány általános megállapítás segít-
ségével . 

1. a modern államban az oktatás a nemzeti identitás kialakításának, megtartásá-
nak, megerősítésének fontos eszköze.

2. krízishelyzetekben felértékelődik az oktatás szerepe – lehetséges gyógymód-
ként tekintenek rá. 

3. az oktatáspolitika stratégiai jelentőségű kérdés az állami és társadalmi rend 
megőrzése illetve megreformálása szempontjából.

ezek a megállapítások kétségkívül helytállóak a két világháború közötti magyar 
oktatáspolitika tekintetében is. az 1. pont aktualitását a független államiság és  
a társadalom nemzetiségi összetételének alapvető átstrukturálódása miatt az új nem-
zeti identitás megalapozásának kényszere adja. a 2. pont rávilágít egy többszörö-
sen is egymásra torlódó krízis-komplexumra, melynek aspektusaira az oktatáspoli-
tika (is) – eltérő tudatossággal és súllyal – egyszerre igyekezett reflektálni. ennek 
elemei:

• Trianon, minden gazdasági és társadalmi, politikai következményével;
• a monarchia felbomlása;
• a háború elvesztése, háborús károk;
• a monarchiából örökölt problémák;

1 az emberi erőforrások minisztériuma ÚnkP-17-4-i. kódszámú Új nemzeti kiválóság Program-
jának támogatásával készült.
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• a háborút követő forradalmak (őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság);
• a modernitás általános krízistapasztalata („liminoiditás”).2

az egyes elemeket egyediségükben megragadó szakszerű, vagy ilyen szándékú 
megoldások mellett az egészre a kortárs inkább az érzelmek szintjén reagált, meg-
lévő toposzokhoz, sémákhoz nyúlt. ezek bőven rendelkezésre álltak a nemzetközi 
„piacon” és a hazai „raktárakban” is. ide tartozott az antiszemitizmus, az anti-
liberalizmus, az antimarxizmus, és a nacionalizmus is, amik a két világháború kö -
zötti keresztény–nemzeti kurzus (eltérő fontosságú) pilléreivé és az oktatáspoliti -
kának is alapvető strukturálóivá váltak. 

a Trianon és a forradalmak okozta sokkhatást, ennek nyomán a nevelés, az okta-
táspolitika felértékelődését jól illusztrálják kornis gyula3 szavai: „nemzetünk törté-
netének 1918-ban ránksújtó tragikus fordulata e sorok írójának lelkét az addiginál 
sokkal erősebb hangsúllyal a nemzeti-társadalmi lélek gyakorlati kérdései, a kultúr-
politika és a pedagógia felé irányította és ösztönszerűen annak fontolgatására sar-
kalta, vajjon a nemzet rettenetes területi s gazdasági veszteségeivel párhuzamosan 
hogyan menthetők meg legalább szellemi-erkölcsi javai, miképpen biztosítható és 
fejleszthető legalább kulturális birtokállománya, hogy az új magyar sarjadék vissza 
tudja szerezni azt, amit a régebbi az ezeréves kincsből, négy évi hősies erőfeszítés 
után, riadt lélekkel hisztérikus tömegszuggesztiók naív áldozataként botorul elvesz-
tett.”4 (kiemelés tőlem – D.a.)

szükség van tehát egy „új magyar sarjadékra” egy új generációra, amely megva-
lósítja majd a revíziót. az 1920-as évek oktatáspolitikusa a megmentésben, a bizto
sításban és a fejlesztésben gondolkodott. Ha az imént tett általános megállapítások 
közül a 3. pontra tekintünk, akkor itt a (társadalmi és politikai) stabilitás helyreállí-
tása és megőrzése, megerősítése a cél, elsősorban a középosztály gazdasági és kul-

2 Vö . griffin, roger: Politikai vagy ontológiai bizonytalanság? in: Jogfosztás – 90 éve. Tanul má-
nyok a numerus claususról. Szerk . MoLnár judit. Budapest, nonprofit Társadalomkutató egye -
sület, 2011. 13–28. (a továbbiakban: griffin, 2011.)

3 kornis gyula (1885–1958) pályáját a pozsonyi egyetem filozófiatanáraként, majd bölcsész dékán-
jaként kezdte. Tudományos eredményei elismeréséül az magyar Tudományos akadémia már 
1916-ban (31 évesen) tagjává választotta. az első világháború után a budapesti egyetemen tanított 
s itt betöltötte a dékáni, majd a rektori hivatalt is. 1921-től részt vett a Vkm tanácsadó szerve, az 
országos közoktatási Tanács (a továbbiakban: okT) munkájában, 1926-tól 1933-ig vezette is azt. 
1927–1931 között klebelsberg államtitkáraként a középiskolai ügyekért felelt. 1931-ben Vác kép-
viselőjeként bekerült a képviselőházba, 1935-től a parlament alelnöke majd elnöke, 1942–1944 
között a felsőház tagja. 1945–46-ban az mTa elnöke, tagságáról 1948-ban lemondott. 1951-ben 
Po  roszlóra telepítették ki, haláláig nem térhetett vissza a fővárosba.

4 Kornis gyula: Kultúra és politika. Budapest, franklin, 1928. iV. (a továbbiakban: Kornis, 1928.)
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turális megerősítése által, ami így a rendszer pillére lenne. a stabilitás garanciája,  
a konzervatív program elvi alapja a közös norma, a keresztény és nemzeti (egyben 
antiliberális és antimaterialista) értékek. 

az 1930-as években, bár a hangsúly a keresztényről a nemzeti felé tolódott, a nor-
marendszerben nincs érzékelhető változás. a megvalósításban, az elvek érvényesü-
lése érdekében alkalmazott eszközökben, a programban a helyreállítás–megőrzés 
helyett azonban már a reformálás, még helyesebben a „modernizálás-korszerűsítés” 
került fókuszba5 – egy jól érzékelhető nemzetközi trendbe is illeszkedve. itt érdemes 
kitérni röviden a modernitás jelenségére, és az azzal együtt járó általános válság-
érzetre. a krízisirodalom jellemzően az elvallástalanodást, a hagyományos értékek 
elvesztését, a tradicionális közösségek széthullását jelöli meg a válság fő gyökerei-
ként. a 20. századi diktatúrák kialakulásának okai között is számon tartjuk ezt  
a mentális jelenséget (az ideológiák ebben a kontextusban valláspótlékként értel-
mezhetők).6 

roger griffin, ismert fasizmus-kutató, a kultúrantropológiából vett fogalommal 
liminoiditásnak nevezi ezt az állapotot, amit egyfajta „ontológiai bizonytalanság-
ként” ír le, vagyis az ember azon alapvető tapasztalatának a tudatosulásaként, hogy 
az élete végső soron értelmetlen. a halálra és a szenvedésre, az egzisztenciálisan 
megélt ürességre a vallások a modernitás embere számára többé nem nyújtottak sem 
elfogadható magyarázatot, sem biztonságot és védelmet ellenük. a 19. és 20. század-
ban tengernyi válasz született ennek az űrnek a betöltésére: művészeti irányzatok, 
életreform-mozgalmak, vallási mozgalmak, stb., amik a modernizációt, a civilizá-
ciót, a technikai fejlődést kritizálták, és más, alternatív utakat kerestek az emberiség 
haladásához. griffin ezeket a modernitás hatására fellépő, ugyanakkor nem moder-
nitásellenes törekvéseket modernizmusoknak nevezi. ezen belül megkülönböztet 
„megvilágosodott” és „programadó” modernizmusokat. a programadó moderniz-
mus lényege, hogy „a modern államgépezet erejét felhasználva, a társadalom mér -
nökeként alternatív modernitást szerkeszt, ahol az állam »kertészkedő állam« lesz,  
s fanatikus hittel új rendet, »új embert« és új erkölcsöt alkot.”7

gömbös gyula politikájában is ezt a fajta modernizmust fedezhetjük fel, és ezzel 
összhangban oktatási minisztere, Hóman Bálint nemzetnevelő terveiben is. a fo -
galom maga – nemzetnevelés – nem új keletű, magyar és európai viszonylatban is 

5 érdekes kérdés, hogy idővel az eszközök hogyan „hatnak vissza”, és deformálják magukat az 
elveket, normákat is.

6 a modern nemzeteszme és a nemzeti történelem szakralitásának témájához ld. lajtai lászló 
összefoglalóját: nemzet – történelem – szakralitás: a modernitás apoteózisa avagy a nem naciona-
lista nacionalizmuselméletek buktatói. 2000 irodalmi és társadalmi havilap, 2005/9. 10–17.

7 griffin, 2011. 17.
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számos pedagógiai, oktatáspolitikai, sőt politikai-propaganda koncepciót ismerünk 
ilyen néven.8 a fogalom jelentéstartalma igen nagy eltéréseket, de számos közös 
vonást is mutat. ez utóbbiak közé tartozik, hogy a nemzetnevelési koncepciók jel-
lemzően krízisszituációkban válnak dominánssá és egy „új generációtól” várják 
annak megoldását, aminek alapja valamiféle erkölcsi-világnézeti megújulás. 

a két világháború közötti magyarországra is jellemző, hogy a válság alapvető 
okának nem Trianont, a vesztes háborút vagy a forradalmakat tekintették. ezek csak 
tünetei, következményei egy mélyebb problémának: a morális, ideológiai válságnak. 
e gondolat fedezhető fel a kortárs diskurzust meghatározó szekfű gyula, Bangha 
Béla, Prohászka ottokár, a már idézett kornis gyula és Hóman Bálint írásaiban, 
beszédeiben is.

Hóman beszédeiben rendre megjelennek a századforduló és az első világháborút 
követő általános válságérzet tipikus elemei, keveredve a keresztény–nemzeti kurzus, 
a forradalmakra és Trianonra is reflektáló beszédmódjával. az alábbi, a középisko-
lai reform kapcsán a felsőházban elhangzott felszólalásában a válság valódi és alap-
vető okát a világnézeti, ideológiai bizonytalanságban, az egység hiányában jelöli 
meg. egymással harcban álló eszméket vonultat fel, úgy mint materializmus és spi-
ritualitás, nemzeti eszme és osztálygondolat, szellemi kultúra és mechanikus civili-
záció, individualitás és kollektivitás. a „lelki zűrzavar” felszámolásának módját  
a nevelésben, méghozzá a nemzetnevelésben látja, amely az iskolában és az iskolán 
kívül párhuzamosan, egymást erősítve kell érvényesüljön.9  

 „Ha a történetíró fejével gondolkodunk és a mai korszak jellemző tulajdonságait 
keressük, a mi korunk egyik legjellegzetesebb sajátosságát abban látjuk, hogy nélkü-
lözi az egységes közszellemet és világnézetet, hogy tulajdonképpen a világszemléleti 
harcoknak korát éljük. […] Hiányzik tehát a mi korunk világszemléleti egysége  
s ehelyett különböző eszméknek és áramlatoknak, különböző ideológiáknak, külön-
böző gyakorlati törekvéseknek örökös küzdelmét látjuk folyni magunk körül. s ez  
a küzdelem, e harcos állapot immár közel másfélszáz éve tart. Pontos dátumot meg-
jelölni nem lehet, de általában véve a francia forradalom óta folyik. különböző esz-
meáramlatok, a társadalmat rétegekre bontó régi ellentétekhez újakat konstruáltak. 

8 ld. erről: rittner, matthias: Theorien und Konzepte nationaler Erziehung von der Deutschen 
Romantik bis zum Nationalsozialismus (disszertáció). erlangen–nürnberg, Philosophischen fa -
kultät und fachbereich Theologie der friedrich-alexander-Universität, 2012. (a továbbiakban: 
rittner, 2012.) – Dévényi anna: Nemzetnevelés: pedagógia vagy propaganda? A fogalom értel
mezésének lehetőségei a kultúrpolitikus Hóman Bálint, a pártpolitikus Gömbös Gyula, a nevelés
tudós Imre Sándor és a filozófus Johann Gottlieb Fichte példáján (disszertáció). Pécs, PTe BTk 
interdiszciplináris Doktori iskola, 2015. (a továbbiakban: Dévényi, 2015.)

9 az itt bemutatott érvrendszer Hóman számos beszédében megjelent, e példa kiválasztása mellett 
szólt, hogy közvetlenül kapcsolódik a tanulmány fókuszába állított középiskolai reform ügyéhez.
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a régi felekezeti, nemzetiségi, pártpolitikai, közjogi ellentétek mellé új ellentétek 
jöttek, amelyek e nagy áramlatok küzdelme nyomán keletkeztek, a materiális és spi
rituális világszemléletnek harca, amely megnyilvánul a vallásos gondolat és a lai
cizmus, másfelől a nemzeti eszme és az osztálygondolat harcában. megnyilvánul  
a történeti gondolkozás és a kissé mechanikusan felfogott természettudományos 
gondolkodás közötti küzdelemben. megnyilvánul abban, hogy a szellemi tartalmú 
kultúra, a művelődés rovására, a mechanikus értelmű civilizáció szempontjai léptek 
előtérbe. Hasonlóképpen küzdelem folyik az individuális és a kollektív társadalmi, 
valamint gazdasági szemlélet között, amely más vonalon a liberális és szociális elv 
küzdelmében mutatkozik meg.

mindezeknek a küzdelmeknek nyomán valami kaotikus zűrzavar keletkezett az 
emberi lelkekben, valami lelki bizonytalanság, valami erkölcsi tétovaság, teljes 
világnézeti ingadozás és bizalmi válság lett úrrá. […] 

ez a szörnyű lelki zűrzavar szükségszerűen rányomta bélyegét a mi korunk isko-
lájára is. az iskola elvesztette a határozott irányt, elvesztette a maga hivatástudatát, 
kiejtett hivatásköréből olyan feladatokat, mint például a nevelést, amelyek a legfon-
tosabb részei a hivatáskörének, megingatta a talajt – hogy úgy mondjam – az iskola 
alatt, holott ennek az egész lelki zűrzavarnak, ennek a világszemléleti ingadozásnak 
megszüntetése csak egyképpen lehetséges: az iskolákban és az iskolán kívül folyó 
egészséges és céltudatos nemzetneveléssel.”10 (kiemelések tőlem – D.a.) 

Hóman komplex társadalom-, illetve művelődéspolitikai koncepcióban gondolko-
dott, aminek fontos kulcsszava volt a nemzetnevelés. ez jelölt minden olyan tevé-
kenységet, amely arra irányul, hogy az emberek, gyerekek vagy felnőttek szemléle-
tét, világnézetét, személyiségét meghatározott irányba alakítsa, akár intézményes, 
akár informális keretek között. a köz- és felsőoktatás mellett ide értendők a népmű-
velés és a közművelődés színterei, társadalmi szervezetek, kulturális és tömegkom-
munikációs fórumok, vagyis minden általános és speciálisan képző iskola, óvoda, 
egyetem, múzeum, színház, könyvtár, a sajtó, stb. mindezek számára egy közös 
nevelési célt tűzött ki, amit e rendszer minden eleme együttműködve, egymás mun-
káját is erősítve hivatott szolgálni. Ha e közös célt kívánjuk megragadni – ami a jelen 
tanulmány célja – nem szükséges minden elemet külön is megvizsgálnunk, hiszen 
egynek az elemzése felszínre hozza az egész rendszerben érvényesíteni kívánt elve-
ket. Példánk a közoktatás egy szegmense, a középiskola reformja lesz. előbb nagy 
vonalakban a reform szervezeti kérdéseiről és ennek a nemzetnevelés szempontjából 

10 hóMan Bálint: Művelődéspolitika, Budapest, magyar Történelmi Társulat, 1938. 263–264. (a to -
vábbiakban: hóMan, 1938.) a gyakorlati irányú középiskoláról és a tanítóképzésről szóló törvény-
javaslatok felsőházi vitáján 1938. április 8-án elhangzott beszéd.



312

is fontos üzenetéről lesz szó, majd a tartalmi kérdések részletesebb ismertetése és 
elemzése által bontakozik ki a nemzetnevelés értékrendszere és célja.

a nemzetnevelés elvei a középiskola új szervezeti felépítésében

a hómani középiskolai reformmal kapcsolatban a szakirodalom elsősorban az 1934. 
évi Xi., a gimnáziumról szóló törvényt vizsgálja, amely megszüntette a középiskolák 
differenciáltságát, a humán- és reálgimnázium valamint a reáliskola trifurkált rend-
szere helyett egy középiskola-típust hagyott meg, gimnázium néven.11 ez kétségkí-
vül egységesítést jelentett, ami a hómani célkitűzések egyik sarokpontja volt. Tény 
az is, hogy ez tekinthető a legfontosabbnak, elsősorban azért, mert időben első lévén 
az ide vonatkozó reformtörvények sorában, igazán csak ennek hatásai váltak való-
ban érzékelhetővé, ezek realizálódtak a közoktatásban. a többi, 1938-ban született,  
a gya  korlati középiskolákra és a (tanítóképző) líceumra vonatkozó jogszabály12 a 
háború kitörése miatt már nem valósulhatott meg érdemben. Hiba lenne azonban 
ezeket egymástól elkülönítve szemlélnünk, mert Hóman kinevezése pillanatától 
arra törekedett, hogy a művelődési és ezen belül az oktatási rendszert (alap-, közép- 
és felsőfokon is) egységesen kezelje. a középfokú oktatás iskolatípusait is egymással 

11 Mann miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a két világháború között. Budapest, oPkm, 
1997. (a továbbiakban: Mann, 1997.) – Mann miklós: Magyar oktatási miniszterek 1848–2002 . 
Budapest, önkonet, 2005. – KarDos józsef: Hóman Bálint oktatáspolitikája. in: Neveléstörténeti 
kaleidoszkóp – a középkortól napjainkig. neveléstörténeti füzetek 20. szerk. baLogh lászló. 
Budapest, oPkm, 2002. 64–70. (a továbbiakban: KarDos, 2002.) – nagy Péter Tibor: A magyar 
oktatás második államosítása. Budapest, educatio, 1992. (a továbbiakban: nagy, 1992.) – nagy 
Péter Tibor: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, politika 1867–1945. Budapest, gondolat, 2011.

12 az 1938. évi Xiii. tc. az általánosan képző gimnázium mellett megalkotta a négy évfolyamos, gya-
korlati irányú középiskolákat, melyekbe a polgári iskola vagy a gimnázium alsó négy osztályának 
elvégzése után lehetett beiratkozni. a gyakorlati középiskolának mezőgazdasági és gazdasági, ezen 
belül pedig ipari és kereskedelmi fajtáit hozta létre, megengedve, hogy a konkrét ágazati-szakmai 
profilt iskolánként lehessen a helyi/munkaerőpiaci igényekhez igazítani. az érettségit is adó, és  
a felsőoktatás megfelelő szakterületeire is belépést biztosító iskolák a korábbi felsőkereskedelmi, 
felső ipari és felső mezőgazdasági iskolák szerepét vették át, egységes rendszerbe foglalva a közép-
fokú szakképzést. a gyakorlati irányú középiskolák közé tartozott még egy iskolatípus, a líceum is, 
amely a nemzetnevelés szempontjából kiemelkedően fontos tanító- és tanítónőképzés reformját volt 
hivatva megvalósítani. ezt az 1938. évi Xiii. tc-kel együtt megalkotott 1938. évi XiV. tc. szabá-
lyozta. ezek értelmében – szintén a polgári vagy a gimnázium első négy éve után – a líceumban 
tanultak tovább négy évig a pedagógiai pályára készülő 14–18 éves fiatalok, akik általános, de 
gyakorlati jellegű műveltséget kaptak és részben már előkészültek a pedagógiai tanulmányokra is. 
1938. évi Xiii. tc. a gyakorlati irányú középiskolákról – 1938. XiV. tc. a tanítóképzésről – Mann, 
1997. 96–103. – Mészáros istván: Magyar iskolatípusok 996–1990. a magyar neveléstörténet for-
rásai Vi. Budapest, oPkm, 1991. 43. (a továbbiakban: Mészáros, 1991.)
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szoros összhangban alakította, fejlesztette. az oktatási rendszer egységben kezelé-
sét bizonyítja az a Hóman által készít(tet)ett, papíron maradt közoktatásügyi tör-
vénytervezet is, mely egyetlen jogszabályban foglalta volna össze minden nevelő-
intézmény szabályozását a népiskolától kezdve a polgárin és a szakoktatáson át az 
egyetemig.13

az 1938-as középiskolai törvények parlamenti vitája kapcsán Hóman nem győzte 
hangsúlyozni, hogy „ez a két törvényjavaslat szerves összefüggésben van, mint  
a magyar középfokú oktatás reformját célzó javaslat, az 1935:Vi. törvénycikkel [okta-
tásigazgatási reform – D.a.], az 1934:Xi. törvénycikkel [gimnáziumi reform – D.a.], 
de összefügg a boldogult elődömnek annakidején benyújtott javaslata alapján elfo-
gadott 1927:Xii. törvénycikkel is, amely a polgári iskola újjászervezésének alapját 
vetette meg. […] ezeket a középfokú oktatás terén végrehajtott munkálatokat követi, 
kiegészíti és teljessé teszi majd az ősszel előkészítendő felsőoktatási reform, amely 
ezekre fog ráépülni.”14

a középfokú oktatás reformjában a gimnáziumok egységesítésénél sokkal fon-
tosabb elem volt (lett volna) az ún. gyakorlati középiskolák létrehozása. a koncep-
ció lényege ugyanis éppen az volt, hogy a gimnáziumba áramló, majd az értelmi-
ségi pályán elhelyezkedni nem tudó „tömegeket” szakmai képzést is nyújtó, vagy  
a szakfőiskolai képzéseket megalapozó gyakorlati középiskolákba tereljék. a reform 
ugyanis nem öncélú, hanem valós és rendkívül komoly, hatásaiban pedig szerte-
ágazó társadalmi problémákra reflektált, úgymint az értelmiségi munkanélküliség 
kérdése, vagy az – ezzel is összefüggő – gazdasági „őrségváltás” igénye.15 

az „egységes” gimnázium és a gyakorlati középiskolák reformja tehát szorosan 
összekapcsolódott, logikus lett volna ezek összehangolt bevezetése, ahogy azt Hóman 
eredetileg eltervezte. Hivatalba lépésekor azonban éppen a koncepció sarkalatos 
pontját képező szakoktatás nem a Vkm, hanem a gazdasági tárcák felügyelete alatt 
állt. Hóman kezdettől törekedett arra, hogy a helyzeten változtasson, de a kérdés-

13 országos széchenyi könyvtár kézirattár (a továbbiakban: oszkk), fond 15 /72. közoktatásügyi 
törvényjavaslatok (dátum nélkül).

14 hóMan, 1938. 265.
15 a problémakör a kor közbeszédében, a nyilvánosság fórumain, a (szélső)jobboldali pártok és tár-

sadalmi szervezetek programjaiban, gömbös miniszterelnökségétől kezdve pedig a kormányzati 
politikában is egyre nagyobb mértékben volt jelen. egy komplex és figyelemre méltó „megoldási” 
kísérlet az egyetemi munkaszolgálat ügye, melyet szintén gömbös karolt fel elsőként a kormány-
fők közül, s amelynek felügyeletét 1937-től a Hóman vezette Vkm látta el. (szécsényi andrás:  
A korszellem hálójában. Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat rendszere, működése és nemzet
közi beágyazottsága Magyarországon. [1935–1944]. Budapest, gondolat, 2016. 136., 178.) 
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ben csak 1935-re sikerült (rész)eredményeket elérnie.16 a miniszter ide vonatkozó 
felterjesztése sok mindent elárul a nemzetneveléssel kapcsolatos álláspontjából is.

 „a kérdés azonban egyetemes nemzetnevelési és nemzetpolitikai szempontból 
mérlegelve korántsem e bizonyára kicsinyes és valójában hatalmi szempontok körül 
forog. Korunk minden irányú és minden típusú oktatóintézményt két követelmény elé 
állít, mely közül egyik a bármely pályára készülő ifjúság egységes szellemű és egy
séges irányítású erkölcsi, jellembeli, egyéni és nemzeti nevelése, másik a magyar 
ifjúság nagy tömegeinek a bürokrácia helyett, a gyakorlatai élet felé való irányítása . 
[…] De ezek a szakiskolák és szaktanfolyamok a nemzetnevelés szervezetében és  
a nemzet életében igazán üdvös és komoly szerephez csak akkor juthatnak, ha a 
tömegnevelő iskolákkal nem mint öncélú intézmények állnak szemben, hanem azok-
kal irányítás, pedagógiai és szakoktatási célkitűzés tekintetében szoros szervezeti 
összefüggésben álló, a népiskolai és a polgári iskolai képzést mintegy betetőző, ez 
utóbbi tömegiskolák gazdasági oktatásában a szakfelügyeleti teendőket is ellátó, szó-
val az egész nemzetnevelési rendszerbe organikusan beilleszkedő tanító-intézmé
nyekké szerveztetnek át.”17 (kiemelés tőlem – D. a.)

az egységességet tehát nem a szervezeti felépítésben, hanem a különféle intéz-
ménytípusok közötti összhangban kell keresnünk. ez az összhang garantálná a mun-
kaerőpiaci-társadalompolitikai valamint az ehhez illeszkedő nemzetnevelési célok 
elérését is. előbbiek pontosabb megfogalmazása, a megvalósításhoz rendelt intézke-
dések számba vétele külön tanulmányt igényelne, itt most az utóbbira fókuszálunk. 
milyen eszközöket vonultatott fel Hóman annak érdekében, hogy egy közös nevelési 
cél hassa át az összes oktatási intézményt?

ezt szolgálta az oktatásigazgatás reformja, mely minden iskolatípust egységes fel-
ügyeleti rendszerbe szervezett, s amit Hóman nem egyszer élete fő műveként em -
legetett .18 az 1935. évi Vi. törvénnyel kapcsolatban a miniszter számos fórumon 

16 Csak az iparügyi miniszterrel sikerült megállapodni. a szakiskolák minél tökéletesebb integrálá-
sát igyekeztek előmozdítani azzal is, hogy az eddig az országos közoktatási Tanácstól függetlenül 
működő szakmai tanácsadó testületet, a kereskedelmi és ipari oktatási Tanácsot beolvasztották 
az okT-be. – a m. kir. minisztérium 1935. évi 8.620. m. e. számú rendelete, az iparoktatási inté
zetek igazgatásáról és felügyeletéről. magyar rendeletek Tára 1935. 715–716. Vö. hóMan 1938. 
189. – Hóman feljegyzése a Vkm munkatervéről, 1932. november. oszkk, fond 15 /48. a Vkm 
munkájára vo  natkozó munkatervek és megjegyzések 1932–1939. – Hóman Bálint előterjesztése  
a kultuszminisztérium és a szakminisztériumok kooperációjáról. oszkk, fond 15 /8. – okT 
kereskedelmi szakosztálya 1937. nov. 22-i ülésének jegyzőkönyve, Pedagógiai könyvtár és 
múzeum (a továbbiakban: Pkm) különgyűjtemény, okT jegyzőkönyvek.

17 Hóman Bálint előterjesztése a kultuszminisztérium és a szakminisztériumok kooperációjáról. 
oszkk, fond 15/8. 3–4.

18 Vö . hóMan, 1938. 192.
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hangsúlyozta, hogy az eszköz „az egységes nevelőszempontok szerint irányított, 
egységes erkölcsi és nemzetnevelési rendszerbe illeszkedő iskolahálózat kiépítésé-
hez, a köznevelés egyöntetű és szakszerű irányításának és felügyeletének biztosítá-
sához.”19 Vagyis kettős célt fogalmazott meg: 1. a nemzetnevelés és erkölcsi nevelés 
szempontjainak érvényesítését a közoktatás egészében, 2. az oktatásirányítás egy-
szerűsítését és szakszerűsítését.20 a korábbi iskolafelügyeleti rendszerrel ellentétben, 
amelyben szinte minden iskolatípusnak külön, egymástól független szakfelügyelete 
volt, egy összefüggő, egységes, minden iskolafajra kiterjedő irányító-igazgató ható-
ságot hozott létre. megszűnt a fenntartó szerinti elkülönülés is. 21  

a törvény az ország területét nyolc tankerületre osztotta. a középiskolák és  
a szakiskolák ellenőrzését szaktárgyi tanulmányi felügyelők, a népiskolákét körzeti 
iskolafelügyelők látták el.22 rendszeres látogatásaik során az iskolákat, az igazga-
tókat és a tanárokat a Vkm által részletesen meghatározott szempontok alapján 
megfigyelték és értékelték.23 az intézkedéseket értékelhetjük úgy is, mint a tanári 
munka fokozott ellenőrzésének és irányításának eszközeit, de megláthatjuk benne  
a módszertani megújulás igényét is. az iskolalátogatások során a tanfelügyelőknek 
és iskolafelügyelőknek meg kellett vizsgálniuk az iskola külső rendjét (épület, bútor-
zat, szolgálati lakások, szertárak, tanári szobák állapota és felszereltsége, könyvtár 
felszereltsége, állománya); az iskola belső rendjét (órarend, tanmenetek, szabályza-
tok, tanulók tankönyvei és füzetei, osztálynaplók, törzskönyvek, anyakönyvek stb.); 
a nevelő és az oktató munkát. az iskolalátogatókat külön intik arra, vizsgálódásaik 

19 az 1935. Vi. tc. miniszteri indoklása. Corpus Juris Hungaricii (a továbbiakban: CjH) 1935. 146.
20 a keret jellegű törvényről és a hozzá kapcsolódó rendeletekről, az ezekből kirajzolódó oktatáspo-

litikai szándékokról rendkívül részletes, alapos monográfiát jelentetett meg nagy Péter Tibor: 
nagy, 1992.

21 „az iskolafelügyelet funkciói ma nem kevesebb, mint 11 különféle iskolafelügyeleti szerv között 
oszlanak meg, amelyeknek működési köre igen szűk területre korlátozódik, mert hiszen csak egy-
egy iskolatípusra terjed ki; magától értetődik tehát, hogy az iskolafelügyeleti szervek ilyen sokfé-
lesége mellett szó sem lehet egységesen és elvszerűen irányított nemzetnevelésről. a közoktatás-
ügy különféle hatóságai és hivatalai között hiányzik a közvetlen kapcsolat és érintkezés; jóformán 
az egyedüli összekötő kapocs a minisztérium, amely azonban a túlzott centralizáció és az aláren-
delt szervek öncélú élete folytán olyan alacsonyabb rendű ügyeket is kénytelen ellátni, amelyek  
a miniszteriális ügykörbe egyáltalán nem valók s nem méltók s amelyeknek ellátása egyrészt azt 
eredményezi, hogy a minisztérium elvonatik magasabb rendeltetésétől, tehát az országos jelentő-
ségű ügyek intézésétől és elvi irányításától, másrészt pedig […] költségesebbé teszi az adminiszt-
rációt, […].” szinyei merse jenő ismertetése a vallás- és közoktatásügyi miniszter törvényjavasla-
táról a képviselőház előtt 1935. május 7-én. Képviselőházi Napló 1935. 64.

22 1935. évi Vi. tc. a közoktatásügyi igazgatásról. CjH 1936. 148–158.
23 Utasítás a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi VI. tc. végrehajtására. kiadja m. kir. vallás- 

és közoktatásügyi miniszter 3.500/936. elnöki számú rendeletével. Budapest, királyi magyar 
egyetemi nyomda, 1936. (a továbbiakban: Végrehajtási utasítás, 1935.)
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semmiképpen se keltsenek olyan benyomást, mintha az oktató munka, a tanítás ered-
ményei fontosabbak lennének a nevelő munkánál.24 ez utóbbi megfigyeléséhez  
a törvény végrehajtási utasítása a szempontokat több mint négy oldalon keresztül 
sorolja.25 

az új oktatásügyi igazgatás alapelve a hierarchikus rendet őrző, sőt kiterjesztő, 
ám a felügyeletet funkcionálisan delegáló decentralizáció volt, melynek célja a Vkm 
tehermentesítése a kisebb jelentőségű ügyek intézése alól. a minisztérium így fel-
szabaduló energiáit – Hóman elképzelése szerint – az elvi jelentőségű ügyekre, 
illetve az alapelvek kijelölésére fordíthatja.26 Hóman tehát az elvi irányítás centrali-
zálásával, az ellenőrzés rendszeressé és hatékonnyá tételével, a minden iskolatípust 
magában foglaló igazgatási apparátussal, mely az iskolafajok közötti információ-
áramlást, az együttműködést is segíti, valóban megteremtette annak lehetőségét, 
hogy a Vkm által meghatározott szellemiséget, értékrendet az egész közoktatásban 
érvényesítse. ellenőrizni tudta, hogy az értékrendet közvetítő tanterveket és utasítá-
sokat betartják-e, ilyen szellemiségű tankönyveket és más könyvtári irodalmat hasz-
nálnak-e az iskolákban, stb. nagy Péter Tibor az 1935. Vi. törvénycikket, mint  
a diktatúraépítés és az erőszakos centralizáció eszközét mutatja be. elismerve azt, 
hogy ennek lehetőségét is hordozta a jogszabály, egyet kell értenem kardos józsef 
véleményével, aki rámutatott, hogy emellett a modern szakigazgatás és a minőség-
biztosítás lehetősége (és szándéka) is jelen volt benne.27

az 1935-ben újjászervezett iskolafelügyelet mellett a nevelés egységét volt hi -
vatva biztosítani az ezzel egy időben (és jogszabályban) újjászervezett országos 
közoktatási Tanács (a továbbiakban: okT) is. a Vkm oktatáspolitikai intézke-
déseinek szakmai előkészítéséért is felelős tanácsadó testület szervezeti felépítését 
és ügykörét a közoktatásügy minisztere szintén úgy alakította át, hogy minden 
iskolatípusra kiterjedő, egységes, az egész rendszert áttekintő elvi útmutatások és 
stratégiai koncepciók kidolgozására legyen képes.28 az alább részletesen is bemu -

24 Végrehajtási utasítás, 1935. 45.
25 Uo. 40–45.
26 Vö. az 1935. Vi. tc. miniszteri indoklása. CjH 1935. 147., valamint nagy, 1992. 40.
27 Vö . KarDos, 2002. 68. – ez a kettősség jellemezte a kor kiemelkedő közigazgatási professzora,  

a Hóman által is nagyra becsült magyary zoltán munkásságát is a nagy világgazdasági válság 
utáni évtizedben. Hóman az oktatásigazgatási reformot egyébként következetesen összekapcsolta 
a Nemzeti Munkatervben is deklarált általános közigazgatási reformmal, s annak előfutáraként 
mutatta be beszédeiben. Vö. Magyary zoltán: Magyar Közigazgatás. Budapest, egyetemi nyomda, 
1942. (a továbbiakban: Magyary, 1942.)

28 Vkm 181/1936. eln. sz. rendelete az 1935:Vi. tc. alapján újjászervezett országos közoktatási 
Tanács szervezetéről. Hivatalos Közlöny, 1936. 7–9.– hóMan, 1938. 269. – ld. bővebben: csibi 
norbert–Dévényi anna: egy miniszteri tanácsadó testület műhelytitkai. az országos közoktatási 
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tatásra kerülő jogszabályokat is e szerv szakértői alakították, Hóman instrukciói 
szerint.

az iskolák életét, oktatási és nevelési céljait, módszereit meghatározó oktatáspoli-
tikai dokumentumok, elsősorban a tantervek, tantervi utasítások, az iskolai rendtar-
tások és az érettségi vizsgálati utasítások igyekeztek garantálni a nevelés szellemisé-
gének és általános céljainak egységét. a középiskolai reform kapcsán Hóman az 
összes felsorolt szabályozót megújította. ezek közül most a tantervi általános utasí-
tásokat vizsgáljuk meg alaposabban, ami különösen alkalmas arra, hogy a már sokat 
emlegetett nevelési célokat és az egységes szellemiség lényegét megragadjuk. mivel 
az összes iskolatípus közül Hóman (az okT és a minisztérium szakértőivel) először 
a gimnáziumra dolgoztatta ki ezeket az utasításokat, amelyek a kultuszminiszter 
nevelési, nemzetnevelési koncepcióját hűen tükrözték, most ezzel foglalkozunk.  
a többi iskolatípusét vagy ez alapján, ehhez igazítva készítették el (nyolcosztályos 
népiskola, polgári iskola),29 vagy egyszerűen ugyanezt léptették érvénybe (pl. a gya-
korlati középiskolákban).30

a nemzetnevelés a középiskolák szellemiségében  
és nevelési céljaiban 

a tanterv, és egyben a középiskola szellemiségének lényegét tehát az ún. Általános 
utasítás31 mutatta be igen alaposan, konkrét tantárgyankénti érvényesítésének mód-
ját pedig az ún. Részletes utasítások32 tartalmazta: „a gimnáziumi tanterv az okta-
tás kereteit jelöli meg, a tantervhez kapcsolódó utasítások pedig elsősorban a nevelés 

Tanács jegyzőkönyveinek forrásértéke, 1872–1945. in: Sed intelligere: Tanulmányok a hatvanöt 
éves Gyarmati György tiszteletére. Szerk . sLachta krisztina–bánKuti gábor–vonyó józsef. Pécs, 
kronosz, 2016. 145–180. (a továbbiakban: csibi–Dévényi, 2016.)

29 okT általános nevelési szakosztálya 1941. március 6-i ülésének jegyzőkönyve, Pkm külön-
gyűjtemény, okT jegyzőkönyvek. – okT polgári iskolai bizottság 1939. október 13 és 14-i ülésé-
nek jegyzőkönyvei, Pkm különgyűjtemény, okT jegyzőkönyvek.

30 ld. pl.: a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1941. évi 83.678. számú rendelete, a vil -
lamosipari, szövő-fonóipari, bányaipari és kohóipari középiskolai tanítástervnek életbeléptetésé-
ről. Magyar Rendeletek Tára 1941. 198. – okT általános nevelési szakosztálya 1941. március 4-i 
ülésének jegyzőkönyve, Pkm különgyűjtemény, okT jegyzőkönyvek.

31 Általános utasítások a gimnázium és leánygimnázium tantervéhez. kiadta a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 1939. évi május hó 2-án kelt 133.848/1939 iX. ü.o. sz. rendeletével. Budapest, 
királyi magyar egyetemi nyomda, 1939. (a továbbiakban: általános utasítás, 1939.)

32 Részletes utasítások a gimnázium és leánygimnázium tantervéhez. kiadta a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 1938. évi május hó 25-én kelt 109.646/1938 iX. sz. rendeletével. Budapest, 
királyi magyar egyetemi nyomda, 1938.
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eszközeire mutatnak rá. […] az általános utasítások főleg azokat a szempontokat 
ismertetik, amelyek a tantárgyi kereteken túlmenően irányíthatják az ifjúság lélek-
formálását.”33 általános és részletes tantervi utasításokat 1945 előtt minden tan-
tervhez kiadott a Vkm külön rendeletekben.34 

a tanterv, műfajának megfelelően, a tantárgyak óraszámait közli táblázatos for-
mában valamint az egyes tantárgyakban a tanítási tartalmakat évfolyamonkénti 
bontásban, nagyon tömör témamegjelölések formájában. nevelési és fejlesztési cé -
lok, módszerek, vagy bármilyen magyarázat, értelmezés, részletező leírás ebben 
nem jelenik meg (az 1938-as tanterv terjedelme így is több mint 120 oldal). mindeze-
ket az információkat, az egyes tananyagrészek részletes bemutatását az oktatási, 
nevelési és képzési célok megjelölésével, tantárgyközi kapcsolatok feltárásával, az 
ismeretátadásra és a számonkérésre vonatkozó módszertani útmutatásokkal, a tan-
eszközök számbavételével, stb. a részletes utasítások tartalmazzák, melyek a tanterv-
vel egy időben láttak napvilágot, két vaskos kötetben, összesen több mint 600 
oldalon. (a történelem tantárgyra vonatkozó rész pl. 50 oldalt tesz ki.) 

az általános utasítás, mely ehhez a tantervhez 1939-ben jelent meg, nem tantár-
gyanként vizsgálja az iskolai munkát, hanem a maga egészében. az adott iskolatí-
pus alapvető értékeit, céljait mutatja be a tantárgyi kereteken felül, foglalkozik az 
iskola szellemiségével, ennek megnyilvánulási formáival (pl. ünnepélyek, könyvtár, 
kirándulások formájában), a tanár és a tanulók viszonyával, viselkedési normáival 
(ezeket azonban részleteiben megint egy másik dokumentumtípus, az ún. iskolai 
rendtartás szabályozza), a tanárok önképzésével, általános módszertani javaslatok-
kal. a Hóman-féle általános utasítás ezeket az alapvető kérdéseket 232 oldalon 
keresztül tárgyalja. összehasonlításul: a klebelsberg által kiadott 1924-es középis-
kolai – gimnázium, reálgimnázium és reáliskola együtt – tantervekhez tartozó álta-
lános utasítás 21 oldal terjedelmű volt, a részletes utasítások hozzávetőleg 330 oldalt 
tettek ki.35 a kultusztárca tehát a ’30-as évek végén alaposan ellátta tanácsokkal  
a nevelőket, s nem bízta a véletlenre az iskolai nevelés alakulását.

33 általános utasítás, 1939. 3–4.
34 1945 után ezek helyett módszertani útmutatók jelentek meg, ma e műfajnak nincs kifejezett meg-

felelője az oktatáspolitikában, illetve részben beépült a nemzeti alaptantervbe és a kerettanter-
vekbe.

35 igaz, ebben az esetben a leányközépiskolák tantervei és utasításai külön rendeletekben illetve 
kötetekben jelentek meg, tartalmilag azonban szinte szóról szóra megegyeztek. – Utasítások  
a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok, reáliskolák) tantervéhez. kiadta a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 1927. évi november hó 11-én kelt 70640. sz. rendeletével. Budapest, 
királyi magyar egyetemi nyomda,1927. – Utasítások a leánygimnázium, leánylíceum és leány
kollégium tantervéhez. kiadta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 540–05/172–1930. sz. 
rendeletével. Budapest, királyi magyar egyetemi nyomda, 1930.
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az utasításokat, hogy a bennük foglaltak valóban átmenjenek a gyakorlatba,  
a Vkm rendelete szerint az iskoláknak minden tanár részére be kellett szereznie és 
a tantestületi értekezleteken is rendszeresen foglalkozniuk kellett velük. ekkorra 
már elég hatékony és széleskörű lehetősége volt a minisztériumnak arra, hogy az 
utasítások betartását ellenőrizze, az 1935. évi Vi. tc. és a hozzá tartozó végrehajtási 
utasítás értelmében. miniszteri elvárás volt az is, hogy az egyes iskolafajták tanárai/
tanítói ne csak a saját tanterveiket és utasításaikat ismerjék, hanem a többi iskola-
típusét is. 36

az „általános utasítások” a gimnáziumi nevelés 1934. Xi. tc-ben meghatározott 
céljait részletesen is bemutatja, értelmezi. a jogszabályban meghatározott hármas 
célrendszer a következő: „a magyar középiskola feladata, hogy a tanulót vallásos 
alapon erkölcsös polgárrá nevelje, a magyar nemzeti művelődés szellemének megfe-
lelő általános műveltséghez juttassa s az egyetemi és más főiskolai tanulmányokra 
képessé tegye.”37 a vallásos nevelést, mint erkölcsi alapot helyezi az első helyre, 
ahogy az összes korábbi középiskolai törvényünk is.38 

a műveltséggel kapcsolatban kiemeli, hogy az elsősorban nem ismereteket jelöl, 
hanem képességeket, viselkedésmódot, szemléletet. az általános műveltségnek há -
rom fő jellemzőjét mutatja be az utasítás. első helyen fontosnak tartja kiemelni, hogy 
annak „történeti jellege van”. a tantervekben ugyanis az egyes tárgyak felépítése  
a történeti-kronológiai rendet követi, azt az üzenetet sugallva ezzel (szándékoltan és 
hangsúlyozottan), hogy a jelen megértése a múlt nélkül nem lehetséges, s hogy „[…] 
az általános műveltség történeti jellegére a magyar társadalom állandóságának bizto-
sítása végett is szükség van.”39 ez az üzenet kettős jelentést hordoz. egyfelől – az 
állandósággal szemben – utal a radikális társadalmi változásokra, vagyis a korszak 
egészének gondolkodását befolyásoló, az első világháborút követő forradalmakra. 
ahogy a klebelsberg-féle tantervekben és utasításokban, sőt általában a művelődés-
politikában alapelvnek számított a felforgató, forradalmi eszmékkel szembeni véde-
kezés, a liberális és a szocialista ideológia elleni küzdelem (a fiatalokban „ellenméreg 
kitermelése”),40 úgy ez az irány meghatározó maradt a hómani oktatáspolitikában 

36 Vkm 133.848/1939. sz. rendelete a gimnáziumi általános utasítások életbeléptetése tárgyában. 
Hivatalos Közlöny, 1939. 165–166.

37 1934. évi Xi. tc. a középiskoláról. CjH 1934. 85.
38 ld. erről: Dévényi anna–gőzSy zoltán: A történelem tanításának tartalmi és módszertani válto

zásai, Pécs, PTe, 2011. (a továbbiakban: gőzSy–Dévényi, 2011.)
39 általános Utasítás, 1939. 9.
40 ld. erről pl. kornis gyula: Kultúrpolitikánk irányelvei. in: Kornis, 1928. 1–41.



320

is. a békés, nyugodt fejlődés hangsúlyozása a felforgató eszmékkel szemben, sűrűn 
át- meg átszövi a tanterveket, az utasításokat és a tankönyveket is.41 

a stabilitást biztosító történeti elv segítségével az egyöntetű gondolkodás szüksé-
gességét is hangsúlyozza az utasítás: „a magyar társadalom fejlődésének menete 
akkor marad nyugodt és állandó, ha konkrét tagjai, főleg azonban vezetőrétege az 
eszméknek, fogalmaknak, szavaknak és értékeknek a lehetőség szerint ugyanegy 
jelentést és értelmet tulajdonít.”42 az egységes, történeti szemléletű nevelés bizto-
sítja ezt a gondolkodásbeli összhangot a különböző nemzedékek között és a nemze-
dékeken belül is. 

a történeti elv mellett az általános műveltség (mint cél) vonatkozásában kiemeli 
még az utasítás annak alapvetően humán jellegét, ami nem a természettudományok 
és a modern nyelvek elvetését jelenti (sőt, a tantervekben éppen a görög és a latin 
óraszámai csökkentek). a humán jelleg hangsúlyozása sokkal inkább a „materiális” 
és a „szétforgácsolt szakmai” műveltséggel szembeni állásfoglalás, méghozzá a szel-
lemi értékek, vagyis a szellemtudományos kultúrafelfogás mellett.43

az általános műveltség harmadik fontos jellemzője, strukturáló elve a nemzeti 
szempont. „az általános műveltség középpontjában a magyar nemzeti művelődés 
szelleme áll. e köré csoportosulnak a magyar középiskolában az általános műveltség 
elemei. az általános műveltség a magyar tanuló számára a magyar szellem útján 
válik érthetővé; ez járja át megfelelő életerővel, hogy a tanuló megérezze benne az 
élet közelségét és valóságát.”44 Vagyis minden általános vagy elvont ismeret konk-
rét szemléltetését, magyarázatát a magyar élet, a magyar történelem példáin kell 
bemutatni, hogy azok megelevenedjenek az oktatásban.

a középiskola harmadik célja az egyetemi és főiskolai tanulmányokra való felké-
szítés, ami szintén elsősorban a tanulási- és gondolkodási képességet és a tudomá-

41 Vö . Dévényi anna: a „szorgos téglahordók” társadalma. az egyén helye és szerepe gömbös 
gyula ideális társadalomképében. in: Egyén és politikai gyakorlat . Szerk . gőzSy zoltán–vitári 
zsolt–LengyeL gábor. Pécs, PTe, 2013. 91–105.

42 általános utasítás, 1939. 9.
43 általános utasítás, 1939. 10. – a kérdés Hóman számára történetfilozófiai szempontból is fontos 

volt, a tantervek, különösen a történelemtanterv megalkotása során saját, szellemtörténeti néző-
pontját érvényesítette. a történelem tantervvel kapcsolatban amúgy több ízben adott személyes 
instrukciókat a jogszabályokat előkészítő bizottságoknak – olykor nem kis zavart okozva ezzel. 
instrukciói időnként ötletszerűen újrarajzolták a tanterveket, óraterveket, hosszú hónapok, eset-
leg évek munkáját döntve romba… ld. pl. az okT állandó Bizottsága 1933. december 5-i ülé-
sének jegyzőkönyve; az okT elnöki Tanácsa 1937. április 7-i ülésének jegyzőkönyve; az okT 
Tantervi Bizottsága 1938. január 27-i ülésének jegyzőkönyve: Pkm különgyűjtemény, okT 
jegyzőkönyvek.

44 általános utasítás, 1939. 10.
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nyok iránti érdeklődés felkeltését jelenti (tehát nem a szakszerű, mély tárgyis -
meretet).45

Hóman azon alapelvét, hogy az iskolarendszert egységes, együttható egésznek 
kezeli, tükrözik az általános utasítás következő alfejezetei, melyek részletesen bemu-
tatják a gimnázium kapcsolatát a többi iskolatípussal, így a népiskolával, a polgári 
iskolával, és a gyakorlati középiskolákkal, valamint a főiskolákkal és egyetemekkel, 
társadalmi szerepük, céljaik és módszereik tekintetében, minden esetben kiemelve 
az – elsősorban a célokban megjelenő – egységet is.46

a másik fontos alapelv a nevelés elsődlegessége, ennek érvényesítését mutatja az 
utasítás következő fejezete. ez a Nevelés címet viseli és csaknem 80 oldalon keresz-
tül ad instrukciókat (1) a vallásos nevelés, (2) a nemzetnevelés, azon belül a hazafias- 
az állampolgári- és a társadalmi nevelés, (3) az esztétikai nevelés, (4) az értelem 
nevelése, (5) a testi nevelés és az egészségvédelem, valamint (6) a fiúk és leányok 
nevelésének sajátosságai tárgyában. ezek tekinthetők a középiskolai nevelés – ma 
úgy mondanánk – „kiemelt fejlesztési területeinek,” ami annyit jelent, hogy ezeket 
az iskolai élet minden területén, minden tantárgy tanítása kapcsán egyaránt érvénye-
síteni kellett.47 

Az  1939-es általános tantervi utasítás tartalma:

I. A gimnázium célja és helye iskolarendszerünkben
1. A gimnázium célja és feladata
2. A gimnázium kapcsolata a népiskolával
3. A gimnázium kapcsolata a polgári iskolával

45 általános utasítás, 1939. 12. – „az általános műveltség fogalma nem azt jelenti, hogy az illető 
minden fontosnak tartható ismeretanyaggal rendelkezik, hanem azt, hogy általános műveltség 
birtokában lévő kicsiszolt emberi elme bármely fontosabb ismeret befogadására és feldolgozására 
kellőképpen felkészült. a gimnázium feladata eszerint nem a legkülönbözőbb területekre szerte-
ágazó ismeretek felhalmozása, hanem a szellemi képességek kicsiszolása, a fegyelmezett gondol-
kodás, az acélos akarat, a munkaszeretet és a rendíthetetlen felelősségérzet elsajátítása.” Uo. 26.

46 „Valamennyi iskolát az fűzi egybe, hogy nevelésük célja azonos, azonos világnézetű, mert vallá-
sos, erkölcsös és hazafias érzésű férfiakat és nőket akarnak a nemzet szolgálatába állítani; továbbá 
az általános műveltségnek nemzeti elemeit igyekeznek közölni tanítványaikkal, ha terjedelemben 
és mélységben különböző módon is.” általános utasítás, 1939. 21.

47 a vallásos nevelés történelem tantárgyhoz kapcsolódó lehetőségei között például a következőket 
olvashatjuk: „a magyar történelem tanítása is bőven nyújt anyagot a vallásos nevelés elmélyíté-
sére. Történelmünk nagyjai, hőseink egyéni élete s célkitűzése szinte követeli a vallásos világ-
szemlélet dicséretét. […] Tudni kell, hogy a történelem nem a vak erők vagy gazdasági tényezők 
eredője, hanem isten keze irányít és von felelősségre. […] a szellemi élet lankadása és a valláser-
kölcsi hanyatlás a nemzeti élet ellanyhulásának előrevetett árnyéka. Ha pedig valamely nép teljes-
séggel eltér a valláserkölcsi alapról, megérett a pusztulásra s valóban távozik az élet színpadáról.” 
általános utasítás, 1939. 33–34. 
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4. A gimnázium kapcsolata a gyakorlati középiskolákkal
5. A gimnázium kapcsolata a főiskolákkal

II. Nevelés
1. Vallásos nevelés
2. Nemzetnevelés

a) Hazafias nevelés
b) Állampolgári nevelés
c) Társadalmi nevelés

3. Esztétikai nevelés
4. Az értelem nevelése
5. Testi nevelés és egészségvédelem
6. A fiúk és a leányok nevelésének eltérése

III. Oktatás
1. Tanmenet
2. Helyi tanterv
3. A tantárgyfelosztás
4. Az órarend
5. Óravázlat
6. A tanítási óra felépítése
7. Az új anyag feldolgozása
8. Szemléltetés
9. A tantárgyak összekapcsolása
10. Összefoglalás
11. Számonkérés
12. A tanulók elbírálása
13. Írásbeli dolgozatok
14. A tankönyv szerepe az oktatásban
15. Ismétlés és áttekintő összefoglalás

IV. Önképzés
1. Az ifjúság öntevékenysége
2. Rendkívüli tárgyak
3. A tanár önművelése és továbbképzése

az utasítás e nevelési célokat egyenként sorra veszi, rávilágít fontosságuk okaira, 
hasznukra, melyet a társadalom, a nemzet és az egyén számára jelentenek. a jelen 
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tanulmány szempontjából legfontosabb – és az utasításban a legnagyobb terjedelem-
ben, csaknem 50 oldalon tárgyalt – nemzetnevelés kapcsán érdemes hosszabban is 
idézni az oktatáspolitikai dokumentumot: „a nemzetnevelés ma magyar sorskér-
déssé lett. Új, egészségesebb és öntudatosabb magyar nemzedékre van szükségünk . 
Ennek a nevelésnek az egész nemzeti társadalom életét fel kell ölelnie. a nagy fel-
adat elvállalása az egész nemzeti közösségre tartozik, s ennek éppen ezért egységes 
szellemű nevelőhatalommá kell válnia. az iskolának élethivatása és a szellemi közös-
ségben elfoglalt helye szerint a nemzetnevelés életerős középpontjává kell lennie. az 
iskola feladata e téren az, hogy az ifjúságot a magyar nemzeti társadalom öntudatos 
tagjává nevelje. ez irányú nevelésének az a lényege, hogy az ifjúság élje át a nemzet 
erkölcsi, szellemi és anyagi értékeit. […] a nemzetnevelés hangsúlyozása azonban 
nem kívánja a középiskola tantervének, rendjének és szokásainak felforgatását. arról 
van szó, hogy tudatosítsuk a nemzetnevelés nagy gondolatát a tanárok és az ifjúság 
lelkében egyaránt.”48 (kiemelés tőlem – D. a.)

a hazafias nevelés

a nemzetnevelésen belül három területet különít el a jogszabály, mégpedig a haza-
fias-, az állampolgári- és a társadalmi nevelést. a hazafias nevelés az egyén és  
a haza, a társadalmi nevelés az egyén és a társadalom, az állampolgári nevelés pedig 
az egyén és az állam helyes viszonyát mutatja meg.49 a hazafias nevelés kapcsán az 
utasítás – mai szemmel nézve – némi pátosszal fűszerezve veszi sorra a gyermeket 
születésétől fogva érő hatásokat: a család, az édesanya imái, az apa hazafias elbeszé-
lései, melyek a hazaszeretet érzését felébresztik benne. az iskola feladata ennek 
továbbfejlesztése.50 ennek érdekében a diákoknak meg kell ismerniük a magyar föl-
det, a magyar népet és a nemzet anyagi és szellemi értékeit, hogy egyfajta „magyar 
szemlélet”, „magyar tettrekészség” és büszkeség alakuljon ki bennük. ennek fontos 
jellemzője, hogy az így nevelt gyermekek egyéni céljaik mellett mindig tekintettel 
lesznek a nemzet magasabb rendűnek ítélt céljaira, és más országokkal összevetve 
saját hazájuk szempontjait helyezik előtérbe. ez állampolgári kötelességeik teljesíté-
sének is alapja.51

48 Uo. 1939. 36–37.
49 Uo. 1939. 54.
50 „a hazafias nevelés célja a tanuló értelmi, érzelmi és akarati világának bekapcsolása a nemzeti 

értékek és célok szolgálatába” Uo. 1939. 37–38.
51 Uo. 1939. 38.
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e cél elérését az iskolai nevelésben kétféle eszköz segíti az utasítás szerint. az 
egyik a tananyagtartalmak kiválasztása, a másik pedig a tanítás módja. Tartalmi 
szempontból megint csak három elemet emel ki a dokumentum, ezek pedig „a föld, 
a nép, s a kettőnek egymásra hatásából keletkező értékek.”52 a magyar föld megis-
merése jelenti a Trianon előtti magyarország földrajzi (természetrajzi és gazdasági, 
társadalmi, politikai) jellemzőit, az országnak a kárpát-medence geostratégiai hely-
zete által erősen meghatározott történelmét és „történeti hivatását, mely abban áll, 
hogy a nyugati műveltséget közvetíti kelet felé, azonkívül kiegyenlítő szerepet visz 
az őt környező fajok harcában.”53 az utasítás értelmében fel kell hívni a diákok 
figyelmét a magyar föld termékenységére, és ezzel kapcsolatban arra, hogy bizony 
ezt sokan irigylik, ami miatt a rajta élőknek ébereknek kell lenniük, és olykor áldo-
zatokat, akár véráldozatot, de „kivált a mindennapi munka önzetlen áldozatát” kell 
hozniuk érte.54

a szülőföld megismerésének tartalmi követelményeit a teljesség igénye nélkül, 
inkább csak ötleteket adva bemutató szöveg erős érzelmi töltettel bíró, szenvedélyes 
kifejezéseket használ, ami megfelel a korszak – neobarokk – beszédmódjának: vér -
áldozat, szenvedés, áldás, szív, „mindegyik tanuló érezze meg, mi neki ez a darab 
föld!”, stb.. a megcsonkított haza gyöngesége és a revíziós igényeket alátámasztó,  
a korszakban tipikusan használt érvek tömegesen jelennek meg ebben a részben.55

a magyar nép megismertetéséhez az utasítás komplett kis nemzetkarakterológiai 
jellemzést ad, amely a korszakban – a tudományos és a közéletben egyaránt – rend-
kívül „divatos” téma volt, nemcsak a szélsőjobboldalon.56 e jellemrajz sokat elárul 
nemcsak a korszakban uralkodó gondolkodásmódról, de a szöveg szerzőinek a tár -
sadalmi problémák gyökereiről alkotott képéről is.57 a narráció érdekes, eltávolító 

52 Uo. 1939. 39.
53 Uo.
54 Uo. 40–41.
55 ezekről ld. zeiDLer miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Budapest, Teleki 

lászló alapítvány, 2002.
56 ld. pl. a „mi a magyar?” diskurzust! Vö. trencsényi Balázs: A nép lelke. Nemzetkarakterológiai 

viták Kelet-Európában. Budapest, argumentum, 2011. 412–449. (a továbbiakban: trencsényi, 
2011.) 

57 „a magyar nép lelkivilágát általában az értelmes és józan gondolkodás jellemzi. életszemlélete 
inkább a valósághoz tapad, mint túlzó. erkölcsi világa tiszta, jelleme határozott. különleges szen-
vedélyei nincsenek, nyílt és bátor magatartású, munkájában, különösen a földmíves nép kitartó, 
szorgalmas és takarékos. a magasabbrendű eszmék iránt is van érzéke. Vallásos, szereti a szabad-
ságot és hazájáért áldozatkész. Ha megfelelő bánásmódban részesül, tekintélytisztelő. katonai 
erényei más népek fölé emelik. ezen a téren különösen jellemzi a föltétlen kötelességteljesítés,  
a bátorság, a kitartás és a hűség. azonban hibás szemléletre nevelnők a tanulókat, ha nem mutat-
nánk rá a népnek hibáira is. ez annál inkább veszedelmes eljárás lenne, mert később a tanulók 
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megfogalmazást alkalmaz, amikor a „magyar népről” beszél, akit/amit a gimnázi-
umi tanulóknak meg kell ismernie, meg kell értenie, szeretnie, majd felnőttként fog-
lalkoznia kell vele, segítenie kell. a szövegből egyértelműen kiderül, hogy megfo-
galmazói „magyar nép” alatt a falu lakosságát értik. a gimnáziumi tanulókra úgy 
tekintenek, mint a magyarság jövőbeni vezetőire, akiket a középiskolának e felada-
tokra fel kell készítenie. számos helyen ki is mondja ezt az utasítás, és felhívja  
a figyelmet a vezetőképzés szükségességére, szempontjaira, módszereire és céljai-
ra .58 külön tanulmányt érdemelne a szövegből kirajzolódó „nép” és a „vezető” képé-
nek elemzése, mely sokat elárul a korszak paternalista gondolkodásmódjáról, az 
„elit” „tömegről” alkotott elképzeléseiről. „Törekedjünk arra, hogy a tanulók kedvet 
kapjanak a néppel való önzetlen foglalkozásra és hibáinak javítására. e végett minél 
többször mutassunk rá a jó vezető tulajdonságaira. igazságos bánásmód, emberies 
magatartás, az ígéretek megtartása, a kötelesség pontos teljesítése, jó példaadás le -
gyen a jó vezetőben. az ilyen vezető ismeri és szereti a magyar népet, a magyar falut. 
nem ócsárolja, de nem is hízeleg neki, s a hibákat gyomlálja…”59 

a népről való beszéd emellett összhangban van Hóman azon törekvésével, hogy  
a nemzeti mellett a népi gondolat is teret nyerjen a közoktatásban, a „népben rejlő 
értékek és erők” megismerése, megerősítése és kiaknázása és a tehetséges falusi gye-
rekek támogatása által. a jövő vezetőinek (a gimnazistáknak) figyelmét az utasítás 
szerint fel kell hívni a magyar nép jelentőségére, hiszen az „[…] a magyar jövőnek és 
feltámadásnak záloga. […] ma világszerte a nép felé fordul a figyelem, mert a jövő 
bizonytalansága miatt minden nemzet a népben rejlő őserőt használja fel.”60

a hazafias nevelés harmadik tartalmi elemét azon értékek képezik, melyek a „föld 
és a nép kölcsönhatásából származnak”. az utasítás szerint olyan viselkedésformák 

maguktól is észreveszik ezeket a hibákat és a bekövetkezett csalódás elfogultakká tenné őket a nép 
erényeivel szemben is. a magyar nép hibái közé sorolhatjuk szalmaláng természetét. a különféle 
hatásokkal szemben nincs elég ellenálló képessége, bár határozottan gyanakodó és bizalmatlan 
jellemű; kedélye a lelkesedés és a kétségbeesés között könnyen hullámzik. nagy akadálya különö-
sen gazdasági haladásának, hogy idegenkedik az újításoktól, a társuláshoz nincs sem kellő érzéke, 
sem kellő áldozatkészsége. Családi élete a többi népéhez viszonyítva rendezett. Családjában  
a tekintély elve az uralkodó és a gyermekek nevelése is e szerint történik. Társadalmi szemlélete 
nem elég átfogó. a társadalmi rétegek munkafelosztását, a nemzeti munkában való helyét és jelen-
tőségét nem látja eléggé tisztán. ezért egyes társadalmi rétegek megítélésében nem igazságos és  
a nemzeti életközösségben való részvétele nem öntudatos. műveltsége egyenetlen, országtájak 
szerint változó. a művelődés iránt van érzéke, de nincs elég módja, sem kedve érte áldozatot 
hozni.” általános utasítás, 1939. 42–43.

58 Uo. 43. – ld. még ehhez: Uo. 48., 51., 55., 56., 58–59., 60., 63., 65.,67.,69., 79. stb.
59 Uo. 1939. 43. – Vö. tőkéczki lászló: Hóman Bálint művelődési és művelődéspolitikai eszményei. 

Protestáns Szemle 1995/2. 113. (a továbbiakban: tőkéczki, 1995.)
60 általános utasítás, 1939. 43–44.
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és értékek tartoznak ide, mint a nemzeti erkölcs, a hazafias magatartás, a hősies 
önfeláldozás, a föld szeretete, az ősi magyar vendégszeretet, stb. Továbbá kulturális 
javak, mint pl. a magyar irodalom, a történelem, maga a magyar nyelv, a magyar 
művészet (különösen a népművészet), a gazdaság, a tudomány eredményei, a testi 
kultúra, a honvédelem és a „politikai érzék.” a hazafias nevelés céljai között tehát 
egyfelől konkrét ismeretek jelennek meg, másfelől erősen hat az érzelmekre. köz -
vetít továbbá egy elvárt magatartásformát, amit leginkább a hazához való odaadó 
ragaszkodás és a felsőbbség tisztelete jellemez. 

A nemzetnevelés az iskolai nevelésben
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az állampolgári nevelés

a gimnáziumokban érvényesítendő nemzetnevelés második „komponense” az 1939-
es Általános utasítások értelmében az állampolgári nevelés. míg a hazafias nevelés 
„[…] érzületet, olyan lelkikészséget teremt, amelyből hazafias cselekedetek fakad-
hatnak, az utóbbi az utat, az irányt és a módot jelzi, ahogyan a tanulókba belenevelt 
tulajdonságok megnyilatkozhatnak. az előbbi a haza és a nemzet megbecsülésére, 
értékelésére és szeretetére szoktat rá, az utóbbi az értékek megvalósításának és értük 
való helytállásnak a módját mutatja meg.”61

míg a hazafias nevelés körében elsősorban elsajátítandó ismereteket sorolt fel az 
utasítás, melyek emóciók keltésére alkalmasak, addig az állampolgári nevelés célja 
bizonyos cselekvések, aktív tevékenységek „kiváltása,” pontosabban ezek felnőtt-
kori teljesítésének előre történő kódolása a diákokban, a felnövekvő új generációban. 
éppen ezért az utasítás ezen része elsősorban olyan attitűdök fejlesztését irányozza 
elő, melyek felnőttkorban garantálhatják a jogszabályalkotók által meghatározott, 
elvárt magatartásformák, viselkedések teljesítését. az állampolgári nevelés című 
fejezetben leírt irányelvek ezért jóval kevesebb tartalmi célt (ismeretszerzés), és jóval 
több erkölcsi nevelésre, jellemnevelésre vonatkozó célt tartalmaznak.62

az egyén ebben a nexusban állampolgár, az állam pedig „[…] a nemzeti élet leg-
tökéletesebb szerve. Célja a nemzeti élet biztosítása, a nemzet szellemi, erkölcsi és 
anyagi erőinek fenntartása és gyarapítása, a nemzeti műveltség megőrzése és terjesz-
tése.”63 az állam az utasításban részletezett felfogás értelmében az állampolgárra, 
mint erőforrásra tekint, vagyis az oktatás által – mai kifejezéssel élve – humánerőfor-
rás-gazdálkodást végez. Célja az állampolgárok szellemi és fizikai képességeinek, 
ismereteinek a lehető legmagasabb szintre emelése, valamint az állam, és az állam 
céljai iránti elköteleződés kialakítása, hogy az egyén képes legyen és akarjon is az 
állam céljaiért dolgozni. e kettő együtt garantálja az állam maximális „hozamát” 
az oktatásból, mint befektetésből.64

a hazafias neveléshez hasonlóan az állampolgári nevelés is integráltan jelenik 
meg minden tantárgyban és iskolai tevékenységben. szerves részét képezi a politikai 

61 Uo. 56.
62 „az ismereteknél nagyobb jelentősége van az állampolgári nevelésben a szoktatásnak, a megfelelő 

készség és akarat fejlesztésének.” Uo. 62.
63 Uo.
64 „az állampolgári nevelésben a középiskola a tanuló lelki és testi tulajdonságait a lehető legmaga-

sabb fokra akarja fejleszteni, hogy az állami élet színvonalának emelésére és az állam céljainak 
önzetlen támogatására fordítsa őket. az állam erkölcsi alapját akarja a tanulókban lerakni, hogy 
hazafias érzésű közszellemet, erre alapuló készséget és akaratot teremtsen bennük az állam iránt 
való áldozatos odaadásra.” Uo. 54.
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és a gazdasági nevelés, az erkölcsi nevelés, és a – megint csak mai szóhasználattal – 
szociális és gondolkodási-tanulási kompetenciák fejlesztése is. az önálló gondolko-
dás, az ok-okozati viszonyok feltárása, az önálló következtetések levonása, az egyéni 
véleményformálás szintén olyan képességek, melyek fejlesztése (a jövő vezetőiben!) 
az államnak is érdeke. a szociális készségek fejlesztése terén nem demokratikus, 
hanem bevallottan tekintélyelvű, paternalista értékeket preferál, vagyis nem az 
együttműködés dominál, hanem olyan vezetői képességek, mint az empátia és a segí-
tőkészség. 

a készségfejlesztés mellett tartalmi követelményeket is megfogalmaz az utasítás, 
igaz rendkívül tömören, mindössze néhány sorban. az elsajátítandó ismeretek az 
állam szerkezetére és működésére, valamint az állampolgári jogokra és kötelessé-
gekre vonatkoznak.65

a hangsúly az állampolgári nevelésben, amint arról már szó volt, az erkölcsi neve-
lésen van. az eddig felsoroltakon túl olyan jellemvonásokkal kell gazdagodjanak  
a diákok, mint a bátorság, az egyenes jellem, a tetteikért való felelősségvállalás és 
mindenekelőtt a kötelességteljesítés. „a legszebb erény, amelyet a középiskola  
a tanulókba oktató és nevelő eljárásával kifejleszthet, a meg nem alkuvó köteles-
ségteljesítés. […] ez a fenntartásnélküli kötelességteljesítés kívánatos az állami élet-
ben is és éppen azért az állampolgári nevelésnek elsőrendű célja. a jó állampolgár 
nem mérlegeli, mikor kell kötelességét teljesítenie, mikor nem, hanem esetleges jog-
sérelmét a kötelesség teljesítése után igyekszik orvosolni. nem lehet ugyanis egész-
séges állami élet ott, ahol a kötelességteljesítés az állampolgárok kényétől és kedvétől 
függ. nekünk magyaroknak különös érdekünk, hogy az állam iránt való kötelessé-
günket okoskodás nélkül és hiánytalanul teljesítsük.”66 

a kötelességteljesítés mellett megjelenik még a tekintélytisztelet és az engedel-
messég követelménye is. „a másik szükséges állampolgári erény a tekintélytisztelet 
és az engedelmesség. a középiskolának e tekintetben csak az lehet a feladata, hogy  
a tanulókban növelje a tekintélytiszteletet. részben annak beláttatásával, hogy az 
állami életben nem mehet mindenki a saját feje után, hogy nem mindenki érthet min-
denhez, részben pedig az arra való rászoktatással, hogy aki valamely közösségben 

65 meg kell jegyezni, hogy a nemzetnevelés körébe tartozó ismeretek, túl azon, hogy több tárgyban 
integráltan jelen voltak (elsősorban történelem és földrajz), külön tantárgyakat is kaptak. a népis-
kolában az 1925-ös tanterv értelmében egy éven át állampolgári ismereteket tanultak a diákok, a kö -
zépiskolában az 1919/20-as tanévben heti két órában helyet kapott a „gazdasági és társadalmi isme-
retek” nevű tantárgy. az 1934-es gimnáziumi reformot megelőző szakmai vitákban (az okT-ben és 
a minisztériumban) egyaránt előkerült e tantárgy újbóli bevezetésének kérdése, komoly vitákat 
váltva ki, elsősorban azért, mert nem létezett hozzá megfelelő felkészítés a tanárképzésben.

66 általános utasítás, 1939. 58.
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vezetőszerepet visz, annak a közösség tagjai engedelmességgel tartoznak. foglalko-
zik a középiskola a parancsolás és az engedelmeskedés kérdéseivel is.”67 

az utasítás megfogalmazói tehát fontos követelménynek tekintik, hogy a (jövő-
beni) állam vezetői és minden dolgozó állampolgára komoly felelősségérzettel és 
kötelességtudattal rendelkezzen. a vezetésre hivatottak megfelelő szociális érzékeny-
séggel kell bírjanak, képesnek kell lenniük saját érdekeik háttérbe szorítására is. az 
utasításból kibontakozó normarendszer oda konkludál, hogy e téren az állam élvez 
abszolút elsőbbséget. „intézkedéseikben és cselekedeteikben mindig úgy jár  janak 
el, hogy előbb az állam, azután polgártársaik és végül a saját érdekeiket te  kintsék.”68

a diákságtól – amelytől a nemzet jövőbeni megmentését remélik – szinte heroikus 
önmegtagadást, küzdeni tudást, fegyelmezettséget, munkát stb. vár el az oktatáspo-
litika. szinte komikusnak hat, amikor e nagy szavak mellett egy-egy reális, a korosz-
tályhoz illő elem is megjelenik, például amikor a felelősségvállalásra nevelés mód-
szereként a krétafelelős kinevezését javasolják…

a társadalmi nevelés

a társadalmi nevelés a nemzetnevelés harmadik építőeleme a hómani reformok 
középiskolájában. „az iskolai szociális nevelésnek az a célja, hogy a tanítványaiból 
olyan embereket neveljen, akik magyar testvéreik, mint egyének iránt és az egész 
magyar társadalom iránt szociális lelkülettel és áldozatkészséggel viseltetnek.”69  
a társadalmi nevelés itt megjelenő tartalmai a nemzetnevelés más, korábban megis-
mert megfogalmazásaihoz hasonló módon elsősorban azt célozzák, hogy az egyén 
képes legyen a társadalom egészében értelmezni saját életét. a társadalom, a közös-
ség érdekeit megértse, elfogadja és saját érdekeit ezzel összhangba hozza, sőt legyen 
képes és hajlandó alárendelődni ezeknek. a közösségben és a közösségért végzett 
munka, az együttműködés, a közjó szolgálata, mint közösségi és egyéni érdek fel -
ismerése szintén fontosak. különösen hangsúlyos a társadalmat összetartó erők, 
vagyis a vallás és a nemzeti tudat megerősítése a diákokban, illetve annak elfogadta-
tása, hogy valóban ezek és csak ezek biztosíthatják a társadalom – és benne az egyén 
– békéjét és boldogulását. ennek előfeltétele még, hogy egységes legyen a társada-
lom gondolkodásmódja, világnézete, értékrendje, amit éppen az említett összetartó 
erők és a bennük való bizalom garantálnak.

67 Uo. 58.
68 Uo. 59.
69 Uo. 65–66.
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a gimnáziumi nevelés eredményeképpen a diákoknak fel kell ismerniük, hogy 
az egyén és a társadalom egymásra vannak utalva.70 az utasítás szerint fontos  
a magyar társdalom szerkezetének, működésének megismerése, az egyéni és a társa-
dalmi érdekek világos felismerése és annak elérése is, hogy a tanuló a kettő között 
ne lásson különbséget. ez a követelmény a társadalmi nevelés fejezetben és az utasí-
tás egészében is rendre újra meg újra megfogalmazódik, különféle kontextusokban. 

a diákokban kialakítandó szemlélet követelményeit olvasva megismerhetjük a tan-
tervek és az utasítás alkotóinak, s velük a munkájukat irányító, a dokumentumokat 
jegyző kultuszminiszternek a jövő ideális társadalmáról, benne az ideális állampol-
gárról és az ideális vezetőről vizionált elképzeléseit.71 az egyének jelleme, világné-
zete mellett megjelenik ebben a társadalmi igazságosság; a gazdasági kiegyensúlyo-
zottság; a nyugodt termelési viszonyok; elsimított osztálykülönbségek; a társadalmi 
előrejutásban a tehetség, a rátermettség és a szorgalom meghatározó szerepe; általá-
ban a rend és a stabilitás képe. a szerves történelmi folyamatok során kialakult tár-
sadalmi rend folyamatos tökéletesítésének és egyszersmind gyökeres változtatások 
nélküli fenntartásának igénye, amint azt már láttuk, domináns érték az utasításban.72 

az utasítás által vizionált jövőbeni társadalom rendkívül fontos tulajdonsága, 
hogy egységes szellemiségű, gondolkodásmódú, s erejét, potenciáját is ez fogja 
biztosítani. „annak a társadalomnak, amelyben a középiskola tanulói működni fog-
nak és életszemléletüket érvényesíteni akarják, nélkülözhetetlen kelléke az egészet 
átfogó, részeit belsőleg összekapcsoló szellemi élet és nemzeti lelkület. a társadalom 
tagjai sok mindenben különböznek egymástól. egyéni természeti sajátosságaik, 
neveltetésük, vagyoni különbségeik, foglalkozásuk és műveltségi fokuk elég sok 
felületet nyújt a súrlódásra, kell, hogy legyen valami, ami mindezeken felül a társa-
dalmat összefogja. közös lelki kapocsra van szükség. ezt a kapcsot századokon 
keresztül a vallás és a nemzeti érzés szolgáltatta.”73 (kiemelés tőlem – D. a.)

az utasítás szerint a vallás és a nemzeti tudat összetartó ereje mellett a történelem 

70 „az egymásrautaltság az egyéntől megköveteli, hogy működésében felülemelkedjék az egyéni 
érdekeken, összeegyeztesse a társadalom érdekeivel őket, sőt adott alkalommal áldozatot is tudjon 
hozni értük. Viszont a társadalom nem követelhet többet az egyéntől, mint amennyit ez a legjobb 
akarattal adni tud…” Uo. 66.

71 „Ha a középiskolának szociális életszemléletében nevelt tanulói felnőtt korukban olyan társada-
lomba kerülnek, amilyennek főbb tulajdonságait vázoltuk, semmi kétségünk sem lehet az iránt, 
hogy a hazának és a magyar nemzetnek tartozó kötelességeiket a legjobb tudásuk szerint és  
a legkészségesebb akarattal fogják teljesíteni.” Uo. 74. – Vö. tőkéczki, 1995. 114–115.

72 Pl. „a betegségek gyógyítása nem történhetik egyszerre, egyik napról a másikra nem lehet új 
társadalmat szervezni, s nem is lenne kívánatos, mert a múlt tanulságait csak fokozatos fejlődés 
közben lehet gyakorlatilag érvényesíteni.” általános utasítás, 1939. 72.

73 Uo. 72–73.
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tanulsága az is, hogy szükség van valamilyen közös eszmére, amely – főleg a nehéz 
helyzetekben, krízisekben – meghatványozza a társadalom erejét. mi is ez a közös 
eszme, az utasítás szavaival „vezetőeszme”? „amint nem volt egyetlen korszak sem, 
amely nagy eszmék és gondolatok nélkül egységes társadalmat teremthetett volna, 
úgy a mi korszakunk sem kivétel ez alól. annál is inkább, mert talán egyetlenegy 
korszaknak sem volt rá nagyobb szüksége, mint a mienknek, s nem is volt rá több 
oka. Régi határaink visszaszerzése, az elszakított területeken élő magyarok sorsa, 
történelmi hivatásunk új bizonyságtétele, a népek versenyében való megállás, mind-
mind alkalmas tétel arra, hogy a magyar társadalomnak vezetőgondolatává váljék. 
a középiskola kiveszi a maga részét abból, hogy tanítványaiba a vezetőeszmét bele-
nevelje, megadja nekik a szükséges lendületet és magával ragadó erőt. ezzel nagy 
mértékben segíti a tanulókat, hogy majdan olyan társadalmat alkossanak, amelyben 
a vezetőeszme érvényesül, s érvényesülésével összetartja a társadalom tagjait és 
képessé teszi nagy célok elérésére.”74 (kiemelés tőlem – D.a.)

az utasítás nemzetnevelésre vonatkozó fejezetének végén, mintegy dramaturgiai 
csúcspontján, a lényeg jelenik meg e sorokban. az idáig kibontott gondolatmenet 
szerint a hazaszeretet felébresztése és a fegyelmezett, szilárd jellem kialakítása az  
a táptalaj, amiből sarjad a vallásosság és a nemzeti érzés, a társadalom tagjait össze-
kötő kettős kapocs, ami szilárddá és erőssé teszi a közösséget, egyben képessé nagy, 
közös céljainak elérésére. a közös cél, a „vezetőeszme” pedig aktuálisan a revízió 
és a közép-európai vezető pozíció meg- (avagy vissza)szerzése.

összegzés

„a miniszter az új törvénnyel új irányokat akar megteremteni a középiskolában, 
éppen ezért nem a régi, egyébként bevált utasításokra, hanem az új elgondolásoknak 
megfelelő utasításokra van szükség.”75 – ez volt Hóman válasza az okT azon javas-
latára, hogy a tantervek és utasítások megszövegezésénél a klebelsbergi dokumen-
tumokat használják kiindulópontnak. Hiszen szándéka az volt, hogy valami gyöke-
resen új kezdődjön el a közoktatásban. a tanároknak szóló, a tanítás tartalmaira és 
módjára vonatkozó előírásokból, terjedelmükből, részletességükből, stílusukból az 
derül ki, hogy Hóman fontosnak tartotta, hogy az „új irányt” a legapróbb részletekig 
egyértelművé tegye a megvalósításukra hivatott szakemberek előtt. az iskola (távla-
tokban pedig a nemzet) ideológiai egységét nem nagy vonalakban, hanem aprólékos, 

74 Uo. 73–74.
75 az okT 1935. március 27-i ülésének jegyzőkönyve. Pkm különgyűjtemény, okT jegyzőkönyvek.



részleteiben kidolgozott, felülről adott utasításokkal látta garantálhatónak. mindezt 
értelmezhetjük a tanulmány elején bemutatott programadó modernizmus kategóriá-
jába illő, precízen megtervezett és felülről irányított, új állami és társadalmi rend 
létrehozására irányuló törekvésnek, ami nagyon is jól illeszkedik a ’30-as évek első 
felében (meglehet, burkoltan) meghirdetett gömbösi programhoz.76

Hóman intézkedései mindeközben a közoktatást régóta feszítő problémákra is 
igyekeztek válaszokat adni. a kor szakmai szervezeteinek, neves szakembereinek 
véleménye nem egyszer nyomot hagyott rajtuk és – összhangban magyary zoltán 
közigazgatási reformjavaslataival – a korszerű szakigazgatási elveknek is megfelel-
tek. minden tekintetben árnyalt és reális megítélésük éppen ezért nem könnyű fel-
adat. 

76 ld. erről bővebben: Dévényi, 2015.
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osváth zsoLt

a TörTéneTi magyarország gazDasági és eszmei 
ÚjjáéleszTése rerriCH Béla mUnkásságáBan

Bevezetés

ismerjük-e rerrich Béla személyiségét, munkásságát? szegeden tér, Budapesten 
egyetemi szakkollégium1 viseli rerrich Béla nevét. a szent istván egyetem Tájépí-
tészeti és Településfejlesztési karának polgárai, mint tudományterület teremtő előd-
jükre tekintenek rá. 2016 decemberének első napján – születése százharmincötödik 
évében – a Tomory lajos múzeum „Rerrich Béla a lőrinci Kossuth tér kertművésze” 
címmel emlékkiállítást rendezett tiszteletére.2 ezeket olvasva egy sokoldalú és isten-
áldotta tehetség, egy igazi reneszánsz ember rajzolódik ki előttünk. műépítész, kert-
művész, grafikus3 építészeti- és kertművészeti szakíró, műegyetemi tanársegéd. 
kertészeti tanintézeti tanár és igazgató, a kertészeti és kertművészeti szakképzés 
megújítója. a hazai kertészeti felsőoktatás megteremtését célul kitűző program 
kidolgozásának irányítója.

az első mondatban feltett kérdésemre a válasz, tehát: igen, ismerjük rerrich Béla 
személyiségét, munkásságát.

rerrich gondolatvilágának a sarokpontja az első világháború végét követően 
művészi és oktatásreformeri alkotótevékenységét egyaránt áthatotta. ez a rerrichi 
életmű utolsó korszakaszát meghatározó központi törekvés: a trianoni békediktátum 
következményeként széthullott a történeti magyarország eszmei és gazdasági újjá-
élesztése . 

1 a mai szent istván egyetem Tájépítészeti és Településfejlesztési kara jogelődjének a Budapesti 
Corvinus egyetem Tájépítészeti karának szakkollégiuma 2009. március 24-én alakult. az alapí-
tók a szakkollégium névadójának rerrich Bélát választották.

2 a 2016. december 1. és 2017. április 3. közt nyitva tartott emlékkiállítást a Tomory lajos mú -
zeum – Budapest XViii. kerületének helytörténeti gyűjteménye – Pavilon galériájában volt lát-
ható, a pestszentlőrinci kossuth téren. jelen tanulmány írója a szent istván egyetem entz ferenc 
könyvtár és levéltár levéltárvezetőjeként a kiállítás megrendezésének egyik együttműködő part-
nere lehetett.

3 a m. kir. kertészeti Tanintézet megbízásából rerrich Béla, a Tanintézet frissen kinevezett rendes 
tanára tervezte 1906-ban a kertészeti Tanintézet új képesítő oklevelét, az első magyar műkertészi 
képesítő oklevelet.
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erről, eleddig ez csak szórványszerű utalásokként jelent meg a róla szólóélet-
rajzokban, a munkásságát méltató illetve elemző művekben, amelyek kifejezetten 
csak rerrich építőművészi munkásságának, méltán legnagyobb alkotása – a szegedi 
fogadalmi templom előtti tér és környezete – főleg művészet –, részben emlékezet-
történeti kutatásának eredményeiről adnak számot. arról azonban az említett emlé-
kezettörténeti tárgyú munkák4 sem írtak, hogy rerrich Béla szegedi alkotómun-
kássága milyen szorosan kötődik az életműnek a történeti magyarország eszmei 
újjáélesztését szolgálni akaró gondolatiságához.

rerrich Béla élete utolsó szakaszában építő- és kertművészként, tanintézeti igaz-
gatóként, értelmiségiként meghatározó feladatának tekintette a történeti magyaror-
szág gazdasági, eszmei újjáélesztését. számára ez az újjáélesztés egyszerre jelentette 
az emlékeztetést és ösztönzést. maga szükségesnek érezte az emlékezést, és hason-
lóan fontosnak tartotta emlékeztetni kortársait – talán az utókort is – a nemzet dicső-
séges múltjára. erre építve akarta kora nemzedékét a csüggedtség, a lemondás helyett 
újrakezdésre sarkalni. 

rerrich Béla a „régi dicsőségünkre” való emlékeztetésben látta a „Trianon-sokk” 
terápiájának leghatékonyabb eszközét. építő- és kertművészként, a m. kir. kerté-
szeti Tanintézet igazgatójaként egyaránt és egy időben kívánt emlékeztetni a törté-
neti magyarországra és szolgálni „Csonka-magyarország” gazdasági talpra állasá-
nak megteremtését. 

a történeti magyarország eszmei újjáélesztése mellett, rerrich Béla hasonlóan 
fontosnak tekintette a történeti magyarország gazdasági újjáélesztését, a gazdasági 
instabilitás mielőbbi megszüntetését. erre tett határozott és egyértelmű kísérletet  
a kertészeti Tanintézet igazgatói székében, egy nagy ívű oktatási reformprogram 
véghez vitelére tett próbálkozásával.

4 horváth gábor: „De minden év egyik napján… mindég zárva lesz.” megjegyzések a szegedi Tri-
anoni kapu szimbolikájához. Deliberationes. A Gál Ferenc Főiskola tudományos folyóirata . iV . 
évfolyam 2. szám. szeged, gerhardus kiadó, 2011. (a továbbiakban: horváth, 2011.) 100-140.  
a kapu tervezője rerrich Béla volt.. – Uő.: az életkapuja szegeden. megjegyzések a Dömötör-
torony kapujának szimbolikájához. Uo. 2012/2. és 2013/1. 44–52. a kapu tervezője ugyancsak 
rerrich Béla volt. – tóth attila: Szeged szobrai és muráliái. Tanulmányok Csongrád megye törté-
netéből 20., szeged, 1993. a nemzeti emlékcsarnok szobrai. 117–141.
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az összeomlás mindent felborító időszaka és a haza  
újjáépítésének nagy műve. Történelmi változások hatása  
rerrich Béla alkotótevékenységére

mai tudásunk szerint rerrich Béla egyetlen önéletrajzi írást hagyott hátra. ez az 
1930-ban, genfben megjelent Meister der Baukunst rerrich Béláról szóló kötetéhez5 
készült előszó. Írásának a Tőlem, rólam címet adta rerrich Béla.6 önéletrajzról lévén 
szó, a hangvétele természetesen egyéni, rerrich Béla művészetfilozófiáját tükröző 
gondolatok sora. 

elsősorban a magyar – különösen a 20. század elejei – építőművészet és az építő-
művészek útkereséséről ír benne a szerző. saját érzésvilágát feltáró megjegyzést 
is tesz azonban. az első világháború utáni időszakról például ezt olvashatjuk:  
„a háború az összeomlás időszaka, a mindent felborító kommunizmus időszaka…”7 

rerrich életében a kommunizmus valóban mindent felborító időszakot jelentett. 
Tanintézeti igazgatói tisztéből 1919. március 28-án felmentették.8 ez azt is jelen-
tette, hogy nem vehetett részt tovább az oly hasznosnak tartott intézményfejlesztési 
program irányításában. a kertészeti Tanintézet élén történt változásoknak a tanári 
kar előtti bejelentésére az 1919. április 4-i tanártestületi értekezleten került sor.9  
a bejelentést, az értekezlet elnöke, az új igazgató Horn jános tette meg. 

egyidejűleg közölte a jelenlévőkkel: „rerrich Béla (…) a központban a kertépíté-
szeti osztály vezetésével bízatott meg.”10 az osztály vezetését rerrich nem vette át. 

5 rerrich Béla . Mit einer Einleitung vom Künstler. Béla Rerrich, with preface by the artist. genf, 
meister der Baukunst Verlag, 1930. a könyvet klebelsberg kunónak ajánlotta rerrich Béla. erről 
és a megjelenésről szóló híradást ld. mTi napi Hírek, 1930. augusztus 11. 8. kiadás

6 rerrich Béla: Tőlem, rólam. a fordítást a már hivatkozott rerrich életrajz szerzője, Hajós györgy 
készítette. köszönettel tartozom, Hajós gyuri bácsinak, hogy a könyve megírásához végzett kuta-
tásainak anyagát, megőrzésre a szie entz ferenc könyvtár és levéltárnak adta át és engedélyezte 
annak korlátozás nélküli felhasználását. az anyag levéltári jelzete: szie efkl 50/o. rerrich Béla 
– Hajós györgy rerrich életrajzi kutatásának irata. (a továbbiakban: Hgy- rerrich kutatás.)

7 rerrich Béla: Tőlem, rólam. 2. (Hgy- rerrich kutatás.)
8 rerrich Béla felmentéséről és utódjának kinevezéséről ld..: Dokumentumok a felsőbb szintű ker

tészképzés történetéhez I. 1894–1944. szerk: szögi lászló. Budapest, kertészeti és élelmiszeripari 
egyetem központi könyvtára, 1995. (a továbbiakban: Szögi, 1995.) 34. – az igazgatóváltásról 
sajtó hír is beszámolt: Kertészet, 1919. április 5–6. 78. 

9 a magyar Tanácsköztársaság kertészeti Tanintézete Tanár Testülete 1919. április 4-i rendes havi 
értekezletének jegyzőkönyve, 2. napirendi pont. szie efkl 1/a 2. kötet.

10 a neves kertészeti szakíró, kutató és egyetemi tanár jeszenszky árpád (nagykikinda, 1896. május 
20.–Budapest, 1988. július 11.) visszaemlékezésében azt írja, hogy, rerrich a földművelésügyi 
népbiztosság 7. számú műszaki ügyekkel foglalkozó osztályát vezette. – a kertészeti és szőlészeti 
főiskola oktatója és mszmP alapszervezetének titkára Tóth mihály, már csak beosztásából 
eredően is erősen marxista-leninista személetű intézménytörténeti munkájában (tóth mihály:  
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mai kifejezéssel élve, beteget jelentett, arra hivatkozva, hogy „[…] a folytonosan 
rossz időjárás, a nehéz élelmezési viszonyok, nemkülönben a tagadhatatlanul nagy 
hatással lévő izgalmas idők folytán…”11 egészsége megrendült. Hajós györgy ku -
tatási anyagában több olyan orvosi igazolás is található, amelyben diagnózisként az 
szerepel, hogy rerrich Béla súlyos, de megfelelő kezeléssel gyógyítható neuraszté-
niában, tehát idegkimerültségben szenved.  

a Tanácsköztársaság bukásával rerrich neuraszténiája gyorsan gyógyult. ezt bi -
zonyítja, hogy egy 1919. augusztus 7-én kelt miniszteri rendelet értelmében 1919. 
augusztus. 13-tól újból átvette a m. kir. kertészeti Tanintézet igazgatói teendőinek 
ellátását.12 feladatát ezekben az „izgalmas időkben” – saját szavaival – így látta: 
„Törekszem arra, hogy hazám újjáépítésének nagy művéhez alkotásommal hozzá-
járuljak, s hogy erre lehetőségem van, számomra munkálkodásom legszebb elisme-
rése.”13

A kertészeti szakoktatás helye a Magyar Tanácsköztársaság kultúrpolitikájában. Budapest, 1961. 
/kézirat, a továbbiakban: tóth, 1961./ ugyanezt közli. ld.: jeszenszKy árpád: A magyar kertészet 
története, ahogyan megéltem. Budapest, magánkiadás, 1995. 52. /a továbbiakban: jeszenszKy, 
1995./ és tóth, 1961. 41.). – ld. még: cSepeLy-knorr luca–sárosPataKi máté: A „Gellérthegyi 
Paradicsom”- A Budai Arborétum Felső kertjének építéstörténete a II. világháborúig. 4 D Tájépí
tészeti és kertművészeti folyóirat, 2009/14. 22. (a továbbiakban: cSepeLy-knorr–SároSpataki, 
2009.), illetve Kertészet, 1919/1–3. sz.) ez a cselekedete világos és egyértelmű kommunistaellenes 
magatartást és felfogást tükröz. – rerrich Béla a későbbiekben nyilvánosság előtt jelentette ki, 
hogy azért nem vállalta a tisztséget és erőszakolta ki, hogy szabadságra mehessen: „nehogy az 
állás (ti. az igazgatói beszúrás tőlem) kommunista érzelmű emberrel töltessék be”. a Budapesti 
állami kertészeti Tanintézet Tanár Testülete 1919. augusztus 12-i rendkívüli ülése jegyzőkönyve, 
1. napirendi pont. szie efkl 2. kötet.

11 az idézetet ld. rerrich 1919. május 20-án kelt és a magyar Tanácsköztársaság földművelésügyi 
népbiztosságának címzett levelében. a levelet Hajós györgy kézírással lemásolta. (Hgy- rerrich 
kutatás.) az eredeti a földművelésügyi népbiztosság magyar nemzeti levéltár országos 
levéltárában (a továbbiakban: mnl, mol) őrzött iratanyagában található. 

12 a személycsere – azaz az 1919. március 21. előtti állapot – visszaállításnak bejelentésére a tanári 
testület 1919. augusztus 12-i ülésén került sor. a Budapesti állami kertészeti Tanintézet Tanár 
Testülete 1919. augusztus 12-i rendkívüli ülése jegyzőkönyve, 1. napirendi pont. szie efkl 1/a 
2. kötet, ill. mnl, ol, k 184.1919-50-32342/1919. az irat tárgya.: rerrich Béla bejelenti, hogy az 
1919. augusztus. 7-én kelt miniszteri rendelet értelmében a m. kir. kertészeti Tanintézet igazgatói 
teendőit 1919. augusztus 13-án átvette.

13 rerrich Béla: Tőlem, rólam. 5. (Hgy- rerrich kutatás.)
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kísérlet a történeti magyarország gazdasági újjáélesztésére,  
Trianon negatív gazdasági hatásainak mérséklésére.  
rerrich Béla oktatási reformtervezete.

rerrich Béla oktatói pályafutásában az első világháború befejezését és a történeti 
magyarország felbomlását követő esztendő nagy változást hozott. alig valamivel 
több, mint tizenegy éve oktatott a m. kir. kertészeti Tanintézetben, amikor taninté-
zeti pályafutása csúcsára ért.14 a Tanintézetet addig igazgató angyal Dezső,15 1919 . 
január végével nyugállományba vonult. Utódaként „[…] az igazgatói állásra, a tanár-
testület választása alapján rerrich Béla r. tanár neveztetett ki.”16 igazgatói megbízá-
sának kelte: 1919. február 1.

a m. kir. kertészeti Tanintézet – ahogy az intézmény tanárai nevezni szerették:  
a „legfelsőbb magyar kertészeti iskola” – 1894. november 25-én nyílt meg ünnepé-
lyes keretek között .17 fenntartói jellege alapján állami iskolaként működött. jogállá-
sát tekintve középfokú felsőszintű szakoktatási intézmény volt. főhatósági jogait  
a m. kir. földművelésügyi minisztérium illetve az annak élén álló mindenkori föld-
művelésügyi miniszter látta el.

rerrich Béla tanintézeti tanársága alatt – úgy a kertészeti szakoktatás, mint az 
egész magyar közép- és felsőoktatás terén – vitathatatlanul az egyik legjelentősebb 
és legösszetettebb akadályt az oktatási intézmények minél szélesebb körének nők 
előtti megnyitása jelentette. a m. kir. kertészeti Tanintézetben a nők teljes egyen-

14 rerrich Bélának a m. kir. kertészeti Tanintézet rendes tanárává történt kinevezése 1908. január 
13-án kelt. kinevezését a Tanintézet tanár testületének 1908. február 20-i rendes havi ülésén jelen-
tette be angyal Dezső igazgató. a tanintézeti évkönyvben olvashatók szerint rerrich: „Tanította  
a kertművészet, kerttervezés, kertészeti építészettan és földmértan című tárgyakat.” A Budapesti 
Állami Kertészeti Tanintézet Évkönyve működésének első huszonöt évéből 1894–1919. Szerk . 
buchta győző–horn jános– schiLberszKy károly–szász nándor. Budapest, Budapesti állami 
kertészeti Tanintézet, 1919. 20. (a továbbiakban: évkönyv, 1919.) 

15 angyal Dezső, sikabonyi (Pest, 1852. augusztus 30.- Budapest, 1936, január 7.) pomológus, kerté-
szeti szakíró. a m. kir. kertészeti Tanintézet igazgató helyettese (1894–1896), igazgatója (1897–
1919).

16 igazgatói kinevezéséről: a m. kir. kertészeti Tanintézet Tanár Testülete 1919. február 13-i rendes 
havi értekezletének jegyzőkönyve, 1. napirendi pont. szent istván egyetem entz ferenc könyvtár 
és levéltár (a továbbiakban: szie efkl), 1/a, 2. kötet. a kinevezésről szóló sajtó hírt ld. Kertészet, 
1919/3–4. 46.

17 a m. kir. kertészeti Tanintézet történetéhez: zsiDi Vilmos: A kertészeti tanintézettől a kertészeti 
főiskoláig. in: 150 év a kertészettudományi, élelmiszertudományi és tájépítészeti oktatás szolgála
tában 1853–2003. szerk. biz. eln. zaLainé Dr. Kovács éva. Budapest, Bkáe kertészettudományi 
kar, élemiszer-tudományi kar és Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési kar, 2003. 41–50. (a továb-
biakban: zsiDi, 2003.) – évkönyv, 1919. 5-33. - Dobray endre: Kert parlagon. Mohácsy Mátyás 
életútja a kertgazdaság szolgálatában. Budapest, natura, 1970.205–277., – Szögi, 1995. 9 .
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jogúsítása egy 1907-ben induló folyamat eredményeként az 1917/18. iskolaév végén 
elfogadott tanár testületi határozattal született meg.18 ez kimondta, hogy a m. kir. 
kertészeti Tanintézetbe a következő tanévtől – 1918/19-től – kezdődően iratkozhat-
nak be a nők rendes hallgatóként. 

a másik, szintén rerrich tanári működése idejére eső – a kertészeti szakoktatás és 
a hazai kertész szakma előtt álló – megoldandó feladatot a m. kir. kertészeti Tanin-
tézet felsőfokú oktatási intézménnyé történő átszervezése jelentette. erre rerrich 
Béla igazgatói tevékenységének központi feladataként tekintett.

már az első olyan tanártestületi rendes havi értekezleten, amelyen ő elnökölt  
– a felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint – „[…] rövid és tartalmas programját 
mondta el az intézet szükségszerű fejlesztésének…”.19 a programot ismertette a Ker
tészet című szakfolyóirat is.20

rövid és tartalmas: mindkét jelző egy-egy meghatározó jellemvonását jelöli 
rerrich Bélának, a tanárnak, az építésznek és az igazgatónak. a program főbb pont-
jai21 a következők voltak:

1./ oktatási, kutatási, tudományos és tanulmányi színvonal emelése;
2./  a gyakorlati előadók oktatási-, tudományos- és irodalmi működésének biztosí-

tása;
3./ a kertészeti szaktanács megalakítása;
4./ a tanári könyvtár megnyitása a tanuló ifjúság számára.

18 a folyamat egyes állomásairól: évkönyv, 1919. 19, 26–27. és 29., valamint osváth zsolt: „a tanin-
tézet tanulói lehetnek…”. a magyarországi kertészeti szak- és felsőoktatási intézmények felvételi 
rendszere a 20. sz. első felében. in: Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században. 
szerk.: Kissné bognár krisztina–MoLnár lászló–osváth zsolt. Budapest, magyar felsőoktatási 
levéltári szövetség, 2010. 40–64.

19 az ebben a részben szereplő idézeteket ill. rerrich „programbeszédét” ld.: a m. kir. kertészeti 
Tanintézet Tanár Testülete 1919. február 13-i rendes havi értekezletének jegyzőkönyve, 1. napi-
rendi pont. szie efkl, 1/a, 2. kötet.

20 Kertészet, 19193–4. sz. 46.
21 a rerrich Béla által meghirdetett programpontokat összefoglalóan elsőként ismertette: geDay 

gusztáv: Kertészeti Egyetem. Budapest, k. n., 1972. 10. geday egyúttal rövid értékelést is adott  
a programról és rerrich intézményfejlesztő munkájáról (ld. uo. 11.). értékelése a Tanácsköztársa-
ságnak a kertészeti szakoktatás fejlesztésében játszott szerepének túlhangsúlyozását – ami köte-
lező pártállami toposz volt – leszámítva, ma is helytálló. – a programról igen kurtán-furcsán tesz 
említést idézett művében jeszenszky árpád: „Tudomásunk van arról, hogy rerrich Béla tanár 
is dolgozott ki átszervezési javaslatot, de ez nem került nyilvánosságra.” (jeszenszKy, 1995. 40.  
– ennek cáfolatául ld. zsiDi, 2003. 46. – a fentebb leírtakból világosan kitűnik, hogy az illetékesek 
(tanintézeti oktatók, főhatóság) előtt a program ismert volt. szélesebb szakmai közvélemény elé 
vitelét és vitára bocsátását csak a főhatóság engedélyezhette. rövid, de tudományos alaposságú és 
teljesen helytálló értékelést ad a programról zsiDi, 2003. Uo. 
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jelezve, hogy az ügy fontosságával a tanári testület is teljes mértékben, tisztában 
van, a programot már ezen az értekezleten részleteiben is megtárgyalták, annak 
támogatását határozatban mondták ki és megegyeztek a legidőszerűbb teendők kö -
réről is.22

ezeket a teendőket, azaz a tulajdonképpeni cselekvési tervet az értekezletről ké -
szített jegyzőkönyvben pontokba szedve írásban is rögzítették.23 a legidőszerűbbnek 
ítélt teendők tehát:

• a kiindulási cél, vagyis a főiskolává fejlesztés;
• a gödöllőre történő átköltöztetés;
• a kertészeti kísérletügy megteremtése (amely a kutatási, tudományos színvonal 

emelése egyik eszköze lehet);
• a tanulmányi színvonal emelése, melynek útja „a tanuló ifjúság felemelése”  

(pl. tanulmányi kirándulások, ifjúsági önképzőkör, a szakirodalmi tájékozott-
ság lehetőségének megadása, idegennyelv-oktatás által) és a tanulók előmenete-
lének szigorú ellenőrzése;

• az oktatási színvonal emelése (a tanórák minden körülmények közti meg  tar -
tása);az előadók tehermentesítése, azaz külön az elméleti tárgyakat előadók és 
külön a gyakorlatvezetők alkalmazása;

• az előképzettségül megkívánt gyakorlati év beillesztése a Tanintézet gyakorlati 
oktatási tantervébe; 

• az üresedésben lévő oktatói állások betöltése és a Tanterv átalakítása).24

rerrich Béla igazgatói programja nemcsak a tanintézeti tanárok osztatlan helyeslé-
sét nyerte el, hanem megegyezetett a kertészeti Tanintézet tanulóifjúságának törek-
véseivel is, hiszen a tanulók egy beadványt intéztek a tanártestülethez, amelynek  
a tárgya: a m. kir. kertészeti Tanintézet főiskolává történő átszervezése volt.25

a tanártestületi támogató határozat meghozatala után kezdetét vette a megvaló-
sítás. ennek első lépését a főhatóság hozzájárulásának megszerzése jelentette. a ta -
nártestület a programot támogató határozatában arról is intézkedett, hogy a progra-
mot terjesszék fel a földművelésügyi minisztériumnak, ami meg is történt.

a történelem azonban közbeszólt. Így mire az érdemi és széleskörű szakmai 
egyeztetés a főhatósághoz érkezett, azt már nem földművelésügyi minisztériumnak, 

22 a m. kir. kertészeti Tanintézet Tanár Testülete 1919. február 13-i rendes havi értekezletének 
jegyzőkönyve, 1. napirendi pont. szie efkl, 1/a, 2. kötet

23 Uo. 2. napirendi pont.
24 Uo. 1. napirendi pont a-u. alpontjai.
25 a beadványról: Uo. 1919. február 18-i rendes havi értekezlet jegyzőkönyve, 3. napirendi pont. 

szie efkl, 1/a, 2. kötet.
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hanem földművelésügyi népbiztosságnak nevezték. ezért a program megvalósít-
hatóságáról folyó első egyeztető megbeszélésekre, a földművelésügyi népbiztosság 
kertészeti ügyosztálya (ii. ügyosztály) irányításával került sor. az értekezlet elnöki 
tisztét az ügyosztály vezetője, a korábban már említett Czapáry Bertalan töltötte be.

az említett egyeztető megbeszélést 1919. május 30-án tartották a földművelésügyi 
népbiztosság kertészeti ügyosztályán. ezen a tárgyaláson rerrich Béla azonban már 
nem vett részt. őt ugyanis felmentették igazgatói tisztségből, egyidejűleg népbiztos-
sági szolgálatételre rendelték be.26 Utóda kollegája, Horn jános27 kertészeti tanin-
tézeti r. tanár lett. Horn kinevezésének és rerrich ezzel egy időbeni felmentésének 
kelte:1919. március 28. 28

a kertészeti Tanintézet élén történt változásoknak a tanári kar előtti bejelentésére 
az 1919. április 4-i tanártestületi értekezleten került sor.29 a bejelentést, az értekez-
let elnöke, azaz az immár a hivatalban lévő új igazgató Horn jános tette meg. egy-
idejűleg közölte a jelenlévőkkel: „rerrich Béla (…) a központban a kertépítészeti 
osztály vezetésével bízatott meg.”30 emellett kijelentette, hogy: „[…] a Tanintézet 
fejlesztése érdekében ugyanazt a programot vallja, mint elődje. javasolta továbbá, 
hogy: „[…] rerrich Bélának kezdeményezésekben gazdag, rövid igazgatói tevékeny-
ségéért jegyzőkönyvi köszönet szavaztassék.”31 a program megvalósításának meg-
kezdést, ezek szerint tehát sem a politikai rendszerváltás, sem, pedig az igazgató-
csere nem gátolta.

a Tanácsköztársaság bukását követő átmeneti állapot után hatalomra jutott új 
politikai vezetés államszervezési alapelve – köztudottan – a jogfolytonosság lett. 

26 rerrich felmentéséről: Uo. 1919. április 4-i rendes havi értekezlet jegyzőkönyve, 2. napirendi pont. 
szie efkl, 1/a, 2. kötet. 

27 Horn jános (Budapest, 1881. október 21.–Budapest, 1958. szeptember 26.) kertész, főiskolai, majd 
egyetemi tanár. 

28 Horn kinevezését ld. Szögi, 1995. 34. illetve zsiDi, 2003. 46.– az igazgatóváltásról sajtó hír is 
beszámolt: kertészet, 1919/5–6. 78. 

29 a magyar Tanácsköztársaság kertészeti Tanintézete Tanár Testülete 1919. április 4-i rendes havi 
értekezletének jegyzőkönyve, 2. napirendi pont. szie efkl, 1/a, 2. kötet.

30 ld.: Uo. Tóth és jeszenszky szerint, rerrich a földművelésügyi népbiztosság 7. számú műszaki 
ügyekkel foglalkozó osztályát vezette. (ld.: tóth, 1961. 41. és jeszenszKy, 1995.51. p.). rerrich 
egyébként a megbízatást nem vállalta el. (erről ld.: cSepeLy-knorr–SároSpataki, 2009. 22., illetve 
Kertészet, 1919. i. évf. 1–3. 15.) – ez a cselekedte világos és egyértelmű kommunistaellenes maga-
tartást és felfogást tükröz. rerrich Béla a későbbiekben nyilvánosság előtt jelentette ki, hogy azért 
nem vállalta a tisztséget és erőszakolta ki, hogy szabadságra mehessen: „nehogy az állás (ti. az 
igazgatói beszúrás tőlem) kommunista érzelmű emberrel töltessék be”. ld. a Budapesti állami 
kertészeti Tanintézet Tanár Testülete 1919. augusztus 12-i rendkívüli ülése jegyzőkönyve, 1. napi 
rendi pont. szie efkl, 1/a, 2. kötet.

31 Uo. 1919. április 4-i rendes havi értekezlet jegyzőkönyve, 2. napirendi pont. szie efkl, 1/a, 2. 
kötet .
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ennek jegyében egyrészt felülvizsgálták a közalkalmazottak kommunista diktatúra 
alatti szerepvállalását, másrészt a közintézmények – így a kertészeti Tanintézet – 
vezetésében és oktatói, tisztviselői karában egyaránt a diktatúra előtti állapot vissza-
állítását rendelték el. Horn jános tehát felmentették igazgatói tisztéből, rerrich Bélát 
pedig visszahelyezték a Tanintézet élére.32 Ugyanakkor a tanártestületi értekezlet 
határozatban jelentette ki, hogy: „a vezetés egyáltalán nem volt kommunista irány-
zatú, s Horn jános minden tekintetben becsületesen, önzetlenül töltötte be nehéz 
tisztét.”33

a régi-új főhatóság a m. kir. földművelésügyi minisztérium kertészeti ügyek-
ben illetékes osztálya is napirendre vette a főiskolává való átszervezés kérdését, 
támaszkodva a földművelésügyi népbiztosság által ez ügyben folytatott tárgyalás 
szakanyagaira.34 ekkor vált az intézményfejlesztési program a trianoni békeszerző-
dés revízióját célzó kormányzati elképzelések elemévé.

a kertészeti Tanintézet főiskolává való átszervezésének ügyével foglakozó ille-
tékes minisztériumi szervezeti egység35 a tervezet helyénvalósága mellett többek 

32 a személycsere – azaz az 1919. március 21. előtti állapot – visszaállításnak bejelentésére a tanári 
testület 1919. augusztus 12-i ülésén került sor. Uo. 1919. augusztus 12-i rendkívüli ülés jegyző-
könyve, 1. napirendi pont. szie efkl, 1/a. 2. kötet. – mnl ol, k184,1919-50-32342/1919. ikt. sz. 
Tárgya: rerrich Béla bejelenti, hogy az 1919. augusztus 7-én kelt miniszteri rendelet értelmében  
a m. kir. kertészeti Tanintézet igazgatói teendőit 1919. augusztus 13-án átvette. (a bejelentő irat 
tanintézeti iktatószáma: 2591/1919.). a személycseréről hírt adó sajtócikk: Kertészet, 1919/1–3. 15. 
a cikk írója rerrich visszahelyezését: „a kommunista kormányzat bukásával helyre állított jog-
folytonosság” természetes érvényesülésének tekintette. – megjegyzendő, hogy Horn jánost az 
1919. július 11. és augusztus 10. közötti időszakra „egészségének helyre állítása céljából” a népbiz-
tosság felmentette az igazgatói teendők ellátása alól. Helyettesítésével „schilberszky károly pro-
fesszor elvtársat” bízta meg. (az erre vonatkozó forrást közli: tóth, 1961. 187.). Bár Horn és 
rerrich is részt vett, a fenti rendkívüli ülésen, az értekezlet elnöki tisztét – feltehetően érintettsé-
gük miatt – mégis schilberszky látta el: a Budapesti állami kertészeti Tanintézet Tanár Testülete 
1919. augusztus 12-i rendkívüli ülése jegyzőkönyve, 1. napi rendi pont. szie efkl, 1/a, 2. kötet.

33 Uo.
34 a tárgyalások forrásanyagát ld. mnl ol, k 184, 1922-2424-50-.202888/1922. ikt. sz. Tárgya 

szerint: a Xi. 1. ügyosztály előterjesztése a hazai kertészeti szakoktatás megreformálása tárgyá-
ban. – az ügyosztály végső állásfoglalása megegyezett a korábbi népbiztossági ügyosztályi véle-
ményével, azaz támogatta a kertészeti Tanintézet főiskolai rangra emelését. (a minisztérium 
részéről az ügy javaslattétellel megbízott előadója, a már említett győry istván a kertészeti 
Tanintézet egykori rendes tanára, ekkor már nyugalmazott miniszteri tanácsos volt.) kikötést csak 
egyet tett, hogy a kérdés végleges lezárásához szükséges a pénzügyminisztérium belegyezése is. 
a fentiek alapján a kertészeti és szőlészeti főiskola rektorának, a már említett somos andrásnak 
az a marxista-leninista történelem személetet tükröző megnyilatkozása, hogy: „ a Tanintézet főis-
kolává való átszervezése mindjárt az ellenforradalom kezdetén lekerült a napirendről.” nem helyt-
álló. ld. soMos andrás: A magyar kertészeti szakoktatás száz éve. a kertészeti és szőlészeti 
főiskola közleményei 1964. 13–25. az idézet: 20. 

35 a földművelésügyi minisztérium Xi.1. osztálya.
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közt így érvelt: „[…] az elveszett országrészeket csak kultúrával szerezhetjük vissza, 
miért ne állítsuk ennek a célnak a szolgálatába kertészeti szakoktatás ügyét is.”36 
egy másik helyen ezt olvashatjuk az ügyosztály véleményeként: „kertészeti téren is 
mi vagyunk azok, akik a sokat hangoztatott kultúrfölényt képviseljük”.37 a minisz-
tériumi nézeteket rerrich is osztotta. a hazai kertészeti termelés korszerű tudással 
felvértezett és magas szinten képzett szakemberek általi fellendítésében maga is  
a Csonka-magyarország gazdasági megerősödésének egyik kiaknázandó lehetősé-
gét látta.

a program a részeredmények és a szaktárca támogató hozzáállása ellenére sem 
valósulhatott meg. az okok az ország nem kis részben a trianoni békediktátum miatt 
kialakult ingatag gazdasági és pénzügyi állapotában és ennek következményeként  
a m. kir. kertészeti Tanintézet kritikus pénzügyi helyzetében találhatók. a gátló 
tényezőkkel rerrich Béla is teljes mértékben, tisztában volt.38

rerrich Bélának igazgatói működése idején olyan feladata is adódott, amely köz-
vetve ugyancsak a történeti magyarország felbomlása nyomán kialakult katonai-
politikai helyzet káros hatásaként jelentkezett a m. kir. kertészeti Tanintézetben.39 
a Budapestet megszálló román királyi haderő ugyanis felgyújtotta a Tanintézet tan-
épületét, amely leégett, helyette újat kellett építeni. ennek terveit rerrich Béla készí-
tette el és ő irányította a kivitelezést is.40 mindeközben továbbra is igazgatta a Tan-
intézetet, órákat tartott és szakmai szervezetekben tevékenykedett.

„a téglába épített, kőbe vésett  […] nem, nem, soha!” 

a m. kir. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1927. szeptemberében pályázatot 
írt ki a szegedi fogadalmi templom előtt elterülő „rendezetlen, sivár tér” átalakítá-
sára. a bíráló bizottság illusztris tagjai gróf klebelsberg kuno miniszter, kertész k. 
róbert építész, vallás- és közoktatásügyi minisztériumi helyettes államtitkár, jakab-
ffy zoltán vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, glattfelder gyula csanádi 
püspök, Dr. Hültl Dezső építész, műegyetemi tanár, sándy gyula építész, műegye-

36 mnl ol, k 184, 1919-50-20288/1922. ikt. sz.
37 Uo.
38 igazgatói tisztébe való visszatértekor a következőket mondta: „[…] e programból a jelenlegi viszo-

nyok és az ezek nyomán várható fejlemények miatt, a közeljövőben vajmi kevés lesz megvalósít-
ható.” a m. kir. kertészeti Tanintézet Tanár Testületének 1920. augusztus 12-i rendes havi érte-
kezlete, 1. napirendi pont szie efkl, 1/a, 2.kötet. 

39 cSepeLy-knorr–SároSpataki, 2009. 10–16., valamint zsiDi, 2003. 48. 
40 az építkezésről: mnl ol, k 184, 1924-50-85102. alapsz.



343

temi tanár, friedrich lóránt építész, műegyetemi adjunktus, somogyi szilveszter 
szeged polgármestere, gaál endre szeged város tanácsnoka, Berzenczey Domokos 
városi műszaki hivatalvezető, gyenes lajos építész és Dr. Halász aladár voltak.

egy tekintélyes fővárosi napilap tudósításában, így írt a pályázók előtt álló felada-
tokról: „Pályázó mérnökeinkre és építészeinkre az a feladat vár, hogy egyik oldalon 
az egyetem orvosi elméleti intézeteinek számára, a másik oldalon a Temesvárról sze-
gedre áttelepült csanádi püspökség részére tervezzenek palotákat, melyeket talán 
bolognai módon, földszinti árkádokkal lehetne építeni. gondolni kell azonfelül a tér 
negyedik oldalának művészi lezárásával és a Boldogasszony sugárútnak a Dóm térre 
való benyílásának megoldásával.”41 

az eredményhirdetésre 1928. január 10-én került sor. a pályázat nyertese rerrich 
Béla lett. Bár ekkor rerrich már nem volt a kertészeti Tanintézet igazgatója, de ren-
des tanárként továbbra is – egészen haláláig – oktatott az intézményben.42

a szegedi Dóm térről és épületeiről Bálint sándor néprajzkutató és művészettör-
ténész, a „legszögedibb szögedi” így ír szeged monográfiájában: „nincs az ország-
ban térség, amely az emberi reprezentáció készségét és szándékát, kollektív monu-
mentális igényét annyira kifejezné, mint e páratlan téregyüttes.43

Ha építészetileg pontos meghatározást szeretnénk adni rerrich Béla a szegedi 
fogadalmi templomot körülvevő építményeire, akkor ez a következőképp fogalmaz-
ható meg: tér- és épületegyüttes. a pályázati kiírásban az következők olvashatók  
a pályázók – így a későbbi győztes rerrich Béla – előtt álló feladatokról: a szegedi 
fogadalmi templom előtt tér városépítészeti és emlékezetpolitikai meggondolásból 
magában kellett foglalja az akkori gizella tér (ma aradi Vértanúk tere) és a gizella 
tér és a Templom tér (ma Dóm tér) közti hosszúkás alakú, az tervező építészről elne-
vezett rerrich Béla tér újrarendezést is. 

a másik nagy szögedi, móra ferenc Templomtéri Víziók című költői hangvételű 
írásában a Dóm teret a szegedi ember számára leghihetetlenebb látomásnak nevezi 
föltéve a poétai kérdést: „a mi homokunk álmodta ezt ki magából?”44 

41 Pesti Napló, 1927. szeptember 15.
42 rerrich Béla megnövekedett építészi feladatai miatt már 1923 tavaszán távozott az igazgatói szék-

ből. ehhez ld. Kertészeti Szemle, 1932. március,i 50–51. 
43 idézi vajDa Tamás: A szegedi Dóm tér kialakítása és koncepciójának jelentősége című tanulmá-

nyában. kézirat, 2012. (a továbbiakban: vajDa, 2012.) 1. itt szeretném, megköszöni Vajda Tamás 
kollégámnak, a szegedi Tudományegyetem levéltára vezetőjének nemcsak azt hogy ezt a kiváló 
és sajnos eddig meg nem jelent tanulmányát rendelkezésemre bocsájtotta, hanem azt a sok egyéb 
önzetlen segítséget és tanácsot, amit jelen munkám megírásához nyújtott.  

44 az idézet: régi-rerricH Béla: A szegedi Templomtér. Budapest, egyetemi, 1932. 8. (a továbbiak-
ban: régi-rerricH, 1932.)
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a már hivatkozott régi-rerrich Béla: A szegedi templomtér című munkájáról írt 
könyvismertetésben ez olvasható: „a térség egész kiképzése, a tömegek arányos 
elosztása s a részletek szellemes megoldásai középkori olasz álmokból indultak el  
s az északi népek téglaanyagával s a magyar lélek szárnyalásával fejezi ki a rendel-
tetést és a tudomány ölelkezését […].”45

„a Dóm téri archaizáló, mégis korszerű építészeti együttese méltán vált az euró-
pai térépítészet széles körben elismert remekévé. Benne a klebelsbergi kultúra-
eszmény komplexitása nyer kőbe (illetve klinkertéglába) formázott megörökítést” 
– írja ugyancsak költői hangvételű tanulmányában marton árpád.46

„a szegedi Dóm tér a húszas évek magyar építészetének – egyben a klebelsbergi 
kultúrpolitikának is reprezentatív alkotása. funkcióját az adta, hogy a kolozsvárról 
áttelepített egyetemnek és a csanádi püspökségnek kellett új otthont teremteni, és ezt 
a feladatot reprezentatív tér alkotására is fel lehetett használni” – olvashatjuk a két 
világháború közötti magyar építészet irányzatairól értekező gábor eszter művészet-
történész tanulmányában.47

a fent idézettekből is látható, hogy sokakat megihletett, foglalkoztatott a Dóm téri 
együttes.48 számos változó terjedelmű és gyakorta költői hangvételű tanulmány, 
szépirodalmi értékű írás jelent meg róla a megépülése óta eltelt majd kilenc évtized-
ben. szakavatott szerzőik kutatták, elemezték komplex művészettörténeti (építészet-, 
képző- és iparművészet-történeti)49 értékeit. azonban mindeddig nem vizsgálták az 
együttes egészét emlékezettörténeti, történeti jelképi nézőpontból.50 nem mutattak 

45 Diarium, 1933. 88. 
46 Marton árpád: Róla a téglák beszélnek. A Dóm tér megálmodója: Rerrich Béla. szeged-Csanádi 

egyházmegye Toronyirány kalendárium. szeged, 2016. 103.
47 gábor eszter: a két világháború közti magyar építészet tendencia-váltásai. Ars Hungarica, 1984/1. 

94. (a továbbiakban: gábor, 1984.)
48 a szerzők kivétel nélkül rerrich Béla főműveként tekintenek rá. maga rerrich is életműve legfon-

tosabb alkotásának vélte. Bizonyítja ezt, hogy a már hivatkozott Meister die Baukunst sorozatban 
megjelent életmű-kötetébe ez az egyetlen műve, amelyikről két képet is betett illusztrációként és 
az egyetlen, amit a könyvhöz írt Tőlem, rólam című előszóban is néven nevez.

49 a püspöki palota rerrich Béla tervezte Trianoni kapuja és belső enteriőrje valamint a Dömötör 
Torony szintén általa tervezett díszkapuja, illetve a nemzeti emlékcsarnok (nemzeti Pantheon) 
építészeti és szobrászati (egyes szobrok tervezése, mások elhelyezésének megtervezése) révén 
rerrich Béla szegedi tér- és épületegyüttese komplex művészeti alkotásnak tekintendő. ezekről ld. 
Horváth gábor hivatkozott tanulmányait.

50 Horváth gábor két – a Trianoni kapu illetve a Dömötör Torony díszkapujának jelképiségével fog-
lalkozó –,idézet tanulmánya és Tóth attila nemzeti emlékcsarnok történeti szimbolikáját is érintő 
művei az együttes egy-egy fontos egységét elemzik, ilyen megközelítésből (is). Hasonló állapít-
ható meg a Vadászi erzsébet és zombori istván szerzőpáros könyvéről. lényegesnek tartom leszö-
gezni, hogy mindhárom említett szerző munkájának történeti (tudományos) értéke vitathatatlan.
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rá, a többek által is gazdag szimbolikájú térnek51 minősített műalkotás és a rerrichi, 
már idézett „hazám újjáépítésének nagy művéhez történő hozzájárulásra” való törek-
vés közötti eszmei kapcsolatra. miközben a tér- és az épületegyüttes klebelsbergi 
történelem és kultúrafelfogásban betöltött szerepét gyakran hangsúlyozták.

szintén nem tanulmányozták, hogy rerrich 1920 utáni munkásságában található-
ak-e hasonló szellemi (eszmei) tartalommal bíró alkotások. Tény azonban, hogy több 
tanulmányban is olvasható utalás a tér és a trianoni békeszerződés nyomán kialakuló 
történelmi helyzet közti párhuzamra.52 

az alábbiakban elsőként a rerrich Béla által tervezett szegedi tér- és épületegyüt-
test53 szándékozom emlékezettörténeti, történeti jelképi megközelítésből vizsgálni.

„a szegedi fogadalmi-templom tér és annak nagy művészi egysége klebelsberg 
kunó gróf mindig cselekvő lelki és szellemi erőinek egyike” – írta kertész k. 
róbert.54 „a szegedi gondolatot pedig nem puszta városszeretet, afféle lokálpatrio-
tizmus, nem is alföldi partikularizmus sugallta, hanem egyik szerves alkotórésze az 
egy egységes nemzeti koncepciónak. Hiszen csak az olyan politika lehet üdvös vala-
mely országra nézve, amelynél a különféle célok nem tervszerűtlenül hemzsegnek, 
hanem a kisebb-nagyobb részcélok összefüggő rendszert alkotnak, a maguk összes-
ségében tervszerű egészet képeznek. ebből az emelkedettebb szempontból igyek-
szem az alábbi sorokban megmutatni, hogy a szegedi műalkotások és a szegedi gon-
dolat, mint illeszkednek be egy magasabb nemzeti elgondolásba” – fogalmaz maga  
a „gróf”.55

klebelsberg és kertész k. róbert fentebb idézett soraiban már megjelenik a rer -
rich Béla tervezte szegedi építészeti komplexum egyik meghatározó emlékezettörté-
neti, történeti jelképi üzenete, az egység. a tér- és épületegyüttesben a város, a haza 
és európa közös (egységes) művészeti, művelődéstörténeti örökségének szimbólu-
mát látja a már említett Bálint sándor: „nagyjából a városnak és hazánknak egész 
művészeti múltja, európai hagyománya megelevenedik itt előttünk.”56

51 a tér- és épületegyüttes gazdag szimbolikáját említik Horváth gábor, marton árpád, Vajda Tamás 
idézett tanulmányai.

52 már maga rerrich is utalt az építészet és a politika közti szerves kapcsolatra, amikor így írt:  
„az építész ténykedése függ országának gazdasági, szociális és politikai viszonyaitól – alá van 
rendelve a közönség kívánságainak, nézeteinek és előítéleteinek”. rerrich Béla: Tőlem, rólam . 1 . 
(Hgy- rerrich kutatás.)

53 a fogadalmi Templom előtti tér (ma Dóm tér), a hozzá kapcsolódó gizella tér (ma aradi vértanúk 
tere), a szent györgy tér (ma rerrich Béla tér), a Dóm téri egyetemi épületek, a püspöki palota, 
szent imre kollégium és a nemzeti Pantheon (nemzeti emlékcsarnok).

54 régi-rerricH, 1932. 7.
55 KLebeLsberg kuno: A szegedi gondolat. Magyar Iparművészet,1932/1–2. szám 2.
56 vajDa, 2012. 1.
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az egység gondolata, már megjelent a pályázati kiírásban és a beruházás finanszí-
rozásában is. a már többször idézett Horváth gábor jól összegzi ezt, amikor, így ír: 
„közös munka ez az alkotás: az egységes stílusban készült tér gróf klebelsberg 
kunó kultuszminiszter, glattfelder gyula püspök, rerrich Béla műépítész és termé-
szetesen még sokan mások összefogásának és munkájának köszönheti létrejöttét.”57

a térnek gábor esztertől már idézett funkciója – hogy a kolozsvárról áttelepített 
egyetemnek és a csanádi püspökségnek kellett új otthont teremteni – szintén az egy-
ség felé mutat. a két intézmény – egyház és egyetem – közös jelenléte a téren törté-
neti, közelebbről gondolkodás és művelődéstörténeti jelkép. a középkori európában 
az univerzalizmus (az egység gondolat) két megtestesítője az egyetemes (katolikus) 
egyház és az egyetem (universitas) volt. a szegedi Dóm téren együtt van jelen ez  
a két univerzitás. a történelmi tárgyilagosság okán fontos megjegyeznem, hogy a té -
ren két felsőoktatási intézmény is székhelye is megtalálható. az egyetem mellett itt 
épült fel a római katolikus vallású ifjúság (egyetemisták, főiskolások) hitben való 
nevelésétre alapított szent imre kollégium épülete is.

az egyházi és az egyetemi eszme szellemének rerrich Béla Dóm téri építészeti 
elgondolásaira gyakorolt hatására művészetének egyik avatott kortárs elemzője, ybl 
ervin (a korszakos jelentőségű építőművész ybl miklós távoli rokona) hívta fel elő-
ször a figyelmet.58

a téren a Dóm főbejáratával szemközt álló egyetemi épület homlokzatán látható 
zenélő óra (harangjáték) egy másik, szintén művelődéstörténeti jelképi elem. a leg-
utóbbi Bálint sándortól idézett gondolatban is megjelenő magyar és európai hagyo-
mány együttes megelevenedése.

a legújabb és legteljesebb rerrich életrajz írója, az építész, építészettörténész 
Hajós györgy hívja fel a figyelmet – a jelképi tartalom említése nélkül – arra, hogy 
a középkori egyetemi életre emlékeztető harangjáték „régi magyar diáknótákat ját-
szik”59. a tér egységességének szimbolikus tartalmáról igen figyelemre méltónak 
tartom a már többször említett Horváth gábor következő megállapítását: „azzal, 
hogy a tér négyzet alakú, amely egy hatalmas kerengőhöz hasonlítható a tökéletes-
ség, egészség, teljesség szimbóluma, átvitt értelemben pedig a történelmi magyar -
ország egészségét, egykori országunk teljességét, nagyságát is kifejezi.” 60

a tér létrejöttében az állam és a római katolikus egyház már említett – az építke-
zések megkezdésétől meglévő – együttműködésének – rerrich terveiben testet öltő 

57 horváth, 2011. 101.
58 ybl ervin: a szegedi Templom tér épületeinek iparművészeti értékei. Magyar Iparművészet, 

1932/1–2. 8
59 hajós, 2016. 88.
60 horváth, 2011. 121.
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egységének – jelképes mivoltát maga klebelsberg gróf is hangsúlyozandónak ítélte. 
a tér- és épületegyüttest ezen összefogás emlékművének is szánta. ezt tükrözik  
a következő szavai: „örök emléke marad az állam és az egyház már együttműkö -
désének”.61

a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az emlékezésről írott gondolatai átve-
zetnek a szegedi Dóm tér emlékezettörténeti tekintetben kétségkívül leggazdagabb 
szimbolikájú egységéhez, a téren körbefutó árkádsor alatt elhelyezett szobor együt-
tes, a nemzeti emlékcsarnok (nemzeti Pantheon) emlékezettörténeti, történeti jel-
képi ismertetéséhez.

az „ércbe öntött hatalmas […] nem, nem soha!”

klebelsberg kuno a nemzeti emlékcsarnok felavatásakor mondott beszédét a követ-
kező szavakkal zárta: „mindnyájunkat, kicsiket és nagyobbakat egy nagy érzés 
fogott egy szoros munkaközösségbe egybe az a vágy, hogy nemzetünknek valami 
maradandó becsűt alkossunk, ami hirdesse későutódainknak is, hogy ez a trianoni 
nemzedék nem, csüggedt el, hanem férfiasan szembe nézett a mostoha végzetnek. 
legyen ez a tér egy téglába épített, kőbe vésett, ércbe ontott: nem, nem, soha.”62  
a miniszter idézett szavai egyértelművé teszik, hogy nemzeti emlékcsarnok maga 
az emlékcsarnok megépítésének ötletadója, az emlékezés, még pedig a történeti 
magyarországra való emlékezés helyének szánta.  egy korabeli sajtótudósítás így 
ír erről a szándékról: „klebelsberg kultuszminiszter itt a magyar múltat beszélteti el 
plasztikus nyelven, domborművekben és szobrokban.”63

klebelsberg elképzeléseinek formába öntője a nemzeti emlékcsarnok kivitelezése-
kor – hiszen az az épületegyüttes része – rerrich Béla volt.64 rerrich külön füzetben 

61 idézi: vaDászi erzsébet–zoMbori istván: A szegedi püspöki palota. szeged, szeged-Csanádi 
római katolikus Püspökség, 2005. 16. (a továbbiakban: vaDászi–zombori. 2005.) 

62 az idézet: a magyar halottak Pantheonja. Budapesti Hírek. 1930. október 26. 5.
63 Budapesti Hírlap, 1930. március 30. iV. melléklet. az írás szerzője a – rerrich építőművészetét 

kiválóan ismerő – művészettörténeti szakíró ybl ervin.
64 Valamennyi a szoborcsarnok történetről író helytörténész, építészettörténész, restaurátor klebels-

berg kunót jelöli meg „ötletgazdaként”. klebelsberg gróf vásárolta meg a magyar állam nevében, 
a Pantheon alapját adó strobl szoborhagyatékot. a gróf döntése volt a megvásárolt szobrok sze-
gedre helyeztetése is. arról is ő határozott, hogy kik legyenek azok a „jeles magyarok” akikről  
a nemzeti emlékcsarnokba szobor készüljön. az emlékcsarnokról író szerzők, ugyancsak egyön-
tetűen: kivitelezőként, a szobrok elhelyezésének, nem egy esetben művészi megjelenítésének meg-
tervezőjeként rerrich Bélát nevezik meg.
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mutatta be a nemzeti Pantheont.65 azt, hogy rerrich és klebelsberg milyen össz-
hangban gondolkodtak a tér- és épületegyüttes szellemi üzenetéről, az ebben a fü -
zetben rerrich Béla által írtak tükrözik a leginkább. az építész és szobrász66  
– a miniszterhez hasonlóan – a csüggedéssel szemben a „dicső örökségre” emlékez-
tető67 lelkes újrakezdést kívánta szolgálni. ez csendül ki következő szavaiból is:  
„a nehéz a keserves magyar jelenben sokszorosan fontos, hogy a nemzet minden fia 
és leánya, reményteljes, csillogó szemmel tekintsen föl azokra a nagy magyarokra, 
akiknek neve befénylik napjaink komor homályába. […] úgy tűnnek ma elébünk, 
mint biztató fényjelek, melyek új szebb hajnalhasadást jelentenek. ezt a biztosra vett 
szent reményt szimbolizálja a szegedi nemzeti emlékcsarnok, [amely] hatalmas 
galériában mutatja meg országnak, világnak[,] mit adott a nemzetnek és az emberi-
ségnek az a nagy-magyarország.”68

szeged városa – figyelmeztet rá rerrich Béla – a nemzeti újrakezdés bölcsője volt. 
Így ír erről: „Tíz esztendővel ezelőtt ez a város volt színhelye a nemzet elhivatott 
Vezérének erélyes és bölcs irányítása mellett az alkotó nemzeti erők új kibontako-
zásának is, innen áradt szét az új nemzeti hit és reménység, illő hát, hogy ez a nem-
zeti emlékcsarnok itt hirdesse a jelen és a jövő magyarjainak a nagyszerű múlton 
keresztül a bizalommal várt és biztosan eljövendő jobb magyar jövendőt.”69

a „nemzet elhivatott Vezére”, természetesen magyarország akkori államfője, 
Horthy miklós kormányzó. köztörténeti tény, hogy a Horthy-korszak identitásának 
szerves elemét adta, hogy önmagát a történeti magyarország örökösekének tovább-
vivőjeként, a kormányzót, pedig,  „az alkotó nemzeti erők új kibontakozásának eré-
lyes és bölcs” irányítójaként jelenítse meg. Így az alkotók szándéka szerint a nemzeti 
emlékcsarnok70 nem csak emlékhely, hanem kultuszhely, a Horthy-kultusz helye is. 

65 rerrich Béla: A szegedi Nemzeti Emlékcsarnok. szeged, szegedi szemle, 1930. (a továbbiakban: 
rerrich, 1930.)

66 rerrich Béla a Pantheon kivitelezése során képző- és szobrászművészi talentumainak is bizonyítékát 
adta. Három, a nemzeti emlékcsarnokban felállított szobor – Csanád vezér legyőzi ajtonyt és meghó-
dítja a tiszai részeket, nagy lajos, Hunyadi jános – tervezője volt. ezeken túl egy olyan szobrot említ 
– a két Bólyai domborművét – amelynek művészi megjelenítésében segítőtársa volt az alkotónak. 
Valószínűsíthető azonban, hogy a strobl-hagyatékból származó tizenkét műalkotás kivételével vala-
mennyi, a tér felavatásáig (1930. október végéig) elhelyezett – a fent említett három szobrot illetve egy 
domborművet is idesorolva – összesen 54 műalkotás tervezésében valamilyen mértékben részt vett.

67 az, hogy a teret övező épületekben két menekült intézmény (a kolozsvári egyetem és a csanádi 
püspökség) kapott új működési lehetőséget, szintén ezt a gondolatot jelképezte.

68 rerrich, 1930. 2.
69 uo.
70 a szegedi nemzeti emlékcsarnok alapítólevelét mint államfő a kormányzó hagyta jóvá, és részt 

vett ünnepélyes felavatásán is. Több korabeli sajtóközlemény is tudósít erről így Budapesti Hírek, 
1930. október 26.
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a következőkben nemzeti Pantheonba elhelyezett azon szobrászművészeti mun-
kák emlékezettörténeti, történeti jelképi tartalmát kísérlem meg feltárni, amelyek 
nem kis részben rerrich Béla alkotásai.

a szegedi nemzeti emlékcsarnok rerrich Béla tervezte szobrai.

a püspöki Palota árkádsorán (nyugati árkádsor)71 található a rerrich Béla tervezte 
első műalkotás, a Csanád vezér legyőzi Ajtonyt és meghódítja a tiszai részeket (1028) 
nevet viselő szobor.72 rerrich a nemzeti emlékcsarnokról írott művében, a követ-
kező leírást adja a szoborról: „a pártütő othum fejedelem fővárosát, marosvárt  
i. istván ekkor nevezte el Csanádnak. itt alapította meg szent istván 1030-ban a csa-
 nádi püspökséget, melynek első püspöke szent gellért volt.”73 a leírásban szerepel  
a tervező neve is.74  

Tóth attila szobor leírásában a középkorászok által jelenleg tudható adatok alap-
ján összefoglalja Csanád vezér életútját és tetteit, és röviden közli a szobor adatait.75 
ezt követően műleírását is készít róla.76 a szoborleírásban az emlékcsarnokban 
valló felállításról így ír: „a város történetét befolyásoló jelentős történelmi esemé-
nyek megörökítésének szándékával került az emlékcsarnokba.”

szerintem a nemzeti Pantheonba kerülés oka inkább a szobor egyháztörténeti 
(ezen belül az állam és az egyház kapcsolatainak története), mint várostörténeti 
jelentősége az elsődleges. „itt alapította meg szent istván 1030-ban a csanádi püs-

71 a szobrok elhelyezkedését tóth attila: A Nemzeti Szoborcsarnok. szeged, szeged megyei jogú 
város önkormányzata, 2009. http://sulinet.hu/oroksegtar/data/telepules_ekertekei/szeged_a_nem -
zeti_ emlekcsarnok szobrai (letöltve: 2017. december 14.) (a továbbiakban: tóth, 2009.) alapján 
adom meg. – leírásukat rerrich, 1930. nyomán közlöm, összevetve a Tóth attila könyvében 
írtakkal.

72 Tóth kissé bővebb címet adott a szobornak: Csanád vezér legyőzi Ajtonyt és meghódítja a keresz
ténységnek tiszai részeket. ennek oka, hogy ő a szobor feliratát használta címként, a rerrich féle 
címben feltüntetett 1028-as évszám kivételével. apróság ugyan, de az évszám elhagyását a törté-
neti hűség szempontjából helyénvalónak tartom. ajtony legyőzésének pontos ideje a hazai me -
diavisztika-kutatásban vitatott. igaz, hogy a legvalószínűbbnek a kutatók az 1027-es vagy az 
1028-as évet tekintik.  

73 rerrich, 1930.
74 „Tervezte rerrich B. műépítész (készítette: Pásztor).” Uo.
75 tóth, 2009. „Bronz dombormű, 200x224 cm, elhelyezték 1930. október 25-én. Pásztor jános 

(1881–1945) alkotása.” leírásában természetesen olvasható, hogy: „az emlékmű rerrich Béla 
terve alapján készült.”

76 tóth, 2009. „a bal oldali jelenetben a páncélos katonák egyike ajtony levágott fejét tartja. a jobb 
oldali jelenet a keresztény hitre térítést ábrázolja. fölül, az íves mezőkben balról szent istván koro-
nás arcmása látható, jobbról szent gellért püspöké, a kisebb ívekben az evangélisták jelképei.”
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pökséget” – olvashattuk fentebb rerrich leírását. ez kétségtelen egyháztörténeti 
tény, szeged város történetében azonban ez csak közvetett történelmi esemény. 
Hiszen 1920-ig nem szeged, hanem Csanád (az egykori marosvár) az egyházmegye 
székhelye. klebelsberg kunót feltehetően az vezette a rerrich Béla tervezte és Pász-
tor jános77 készítette szobor elkészíttetésében, hogy újabb szimbolikus kifejezését 
adja az állam és az egyház egysége – számára meghatározó jelentőségű – eszméjé-
nek. ami őt idézve: „a népek lelki nyugalmának, a nemzeti és vallási érzés össze-
csengésének nélkülözhetetlen előfeltétele.”78 a jó katolikus rerrich valószínűleg 
ebben is egyetértett a szintén jó katolikus klebelsberggel. 

a szobor emlékezettörténeti vonatkozását az a már többször leírt történeti tény adja, 
hogy a Csanádi egyházmegye területének jelentős hányada – a székhelyével együtt 
– a békediktátum következményeként felálló trianoni határokon kívülre került.

a másik szobor amit rerrich Béla tervei alapján, került a Pantheonba: i. (nagy) 
lajos király szobra.79 a terv kivitelezője kisfaludi strobl zsigmond80 volt. 

mai történeti ismereteink birtokában jogosan jelenthetjük ki, hogy rerrich erősen 
túloz, amikor a szentkorona alá tartozó tíz országról ír. minden kétséget kizáróan 
azokra az országokra gondolt, amelyeket a hosszú történelmi folyamat eredménye-
ként kialakuló és trianoni magyarországon hivatalosan is támogatott szentkorona-
tan, szentkorona eszme a magyar királyság társországaiként említ. ezek címereit 
ábrázolták a történelmi magyar középcímerben is és ezek a címerek láthatók a rer -
rich Béla tervezte szobron, helyesebben domborművön is. ezen országok többsége 
azonban csak átmeneti ideig állt magyar uralom alatt és a magyar királyok – így  
i. (nagy) lajos király is – igénycímként használta uralkodói titulációjában.

77 szerintem a szobor történeti jelképi mondandójának vizsgálatakor nem figyelmen kívül hagyható 
adalék, hogy Pásztor jános egyike volt az elszakított országrészeket jelképező és 1921. január 
16-án, a budapesti a szabadság téren felavatott magyar feltámadás-szoborcsoport alkotóinak.  
ő készítette a szoboregyüttes Kelet című darabját. (zeiDLer miklós: A revíziós gondolat. Budapest, 
osiris, 2001. 167. /a továbbiakban: zeiDLer, 2001./)

78 idézi vaDászi–zoMbori, 2005. 16.
79 rerrich a nemzeti emlékcsarnokot bemutató kötetében az itt következő leírást adja a szoborról: 

„nagy lajos király (1326–1382). Uralkodása alatt volt magyarország területe a legnagyobb. Tíz 
ország tartozott a magyar szentkorona alá. i. lajos visegrádi udvara volt az egész közép-európai 
politikának irányadója. rerrich B. műépítész, (készítette: sidló).” (rerrich, 1930.) a szobor leírá-
sakor rerrich tévesen adta meg a műalkotás készítőjeként sidló ferenc nevét. (ő a harmadik 
rerrich Béla tervezte szobor alkotója.) nagy lajos domborművének szobrásza, amint a kiadvány-
ban más helyen rerrich is helyesen írja, kisfaludi strobl zsigmond.

80 kisfaludi strobl zsigmond (1984–1975) kétszeres kossuth-díjas, nemzetközileg is ismert és elis-
mert magyar szobrászművész. rendkívül gazdag és tanulságos politikai kurzusokon és nemzeti 
határokon átívelő művészete. Pásztor jánossal együtt ő is részt vett a magyar feltámadás-
szoborcsoport megalkotásában. ő készítette az Észak szobrát. (zeiDLer, 2001. 167.)
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rerrich Béla szívéhez igen közel állhatott ez a szoborterv. erre enged következ-
tetni, hogy a szegedi nemzeti emlékcsarnokról szobrait bemutató kiadványban 
külön is kitért a szobor keletkezéstörténetére: „nagy lajos emléktáblájának eszméje 
is csak hetek vajúdása után öltött testet, első vázlatával: a nagy magyar király, aki 
uralkodásával egyesíti a magyart a lengyellel és tíz birodalom uralkodója81 egy 
időben. egy átdolgozott éjszaka után hajnali derengésnél találtam a megoldásra. 
másnap Hóman Bálinthoz, a nemzeti múzeum főigazgatója tudományos szempont-
ból is kifogástalannak találta az emlékkompozícióját.”82

Tóth attilánál az alábbiakat olvashatjuk a szoborról: „királyságát európa számot-
tevő hatalmainak sorába emelte, 1342-től 1382-ig magyarország, 1370-től 1382-ig 
lengyelország királya volt. Hatalmas közép-európai birodalmat hozott létre, és irá-
nyított visegrádi udvarából. az 1351. évi törvénykönyvében megalkotta az ősiség 
törvényét (a nemesi birtok sérthetetlenségét).83 először teremtett magyarországon 
jelentős művelődési központokat, nagy pártfogója volt a művészeteknek. ennek 
kiemelkedő példája a kassai székesegyház építtetése, 1367-ben ő alapította Pécsett 
az első hazai egyetemet.84

kora magyar művészetének színvonalát olyan alkotások jelzik, mint a képes kró-
nika és a kolozsvári testvéreknek ma a prágai várban álló szent györgy lovas szobra 

81 ma a történettudomány álláspontja ebben a kérdésben is eltér rerrich Béla történelemszemléleté-
től. Bár i. (nagy) lajos mindkét ország koronáját viselte, két királyságát azonban sosem egyesí-
tette, hanem függetlenségüket megőrizve, külön-külön kormányozta azokat. a terv készítésekor 
rerrich Béla azonban, teljes joggal hihette, hogy ez valós történeti tény. Hiszen Hóman személyé-
ben korának egyik legjelentősebb középkor-törtneti szakértője minősítette tudományos szemszög-
ből helyesnek rerrich Béla „szoboreszméjét”. a szobor születéséről leírt történet a rerrichi életmű 
unikális darabja. az egyetlen olyan írás, amiben rerrich Béla bepillantást enged munkamódsze-
rébe. az történetből következtethető, rerrich Béla és Hóman Bálint közti szakmai kapcsolat pedig 
művelődés és kortörténeti érdekességű adalék.

82 rerrich, 1930.
83 tóth, 2009. Tóth attilának ez a mondata történelmileg pontatlan megállapítás. ezen a helyen nincs 

mód a tévedés részletes megcáfolására. Csupán a Korai Magyar Történeti Lexikon engel Pál által 
i. (nagy) lajosról írott szócikkének egy mondatát idézném: „Helytelenül tulajdonítják neki az 
ősiség bevezetését.” az anjou-kor egyik legnevesebb kutatójának idézett sora egyértelművé teszi, 
hogy Tóth attila említett mondatában pontatlanul fogalmazott. (ld.: engeL Pál: i. (nagy) lajos. 
in.: Korai Magyar Történeti Lexikon. (9–14. század). főszerk. Kristó gyula. Budapest, akadémiai, 
1994. 392–393. (a továbbiakban: engeL, 1994.) 

84 Újabb történeti pontatlanság. az egyetemet nem i. (nagy) lajos alapította. egyetem a középkor-
ban ugyanis csak pápai jóváhagyással állhatott fel. a pécsi egyetem felállítását is V. orbán pápa 
engedélyezte, 1367. szeptember 1-én kiadott bullájával. az egyetem (studium generale) létesítését 
engedélyező pápai oklevél kiadásában Vilmos pécsi püspök játszott kezdeményező szerepet. 
később ő lett a pécsi egyetem első kancellárja. i. (nagy) lajos, akinek a püspök bizalmi embere 
volt, természetesen támogatta a kezdeményezést, de nem ő volt az egyetemalapító. (ehhez ld.: 
koszta lászlónak az előbb hivatkozott szaklexikonba írt pécsi egyetem szócikkét. Uo. 538.)
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(1373).”85 ez ugyan bővebb, de tartalmában rerrichéhez hasonló leírása i. (nagy) 
lajos király uralkodói tetteinek. Tóth attila ennél a szobornál is közli a műtárgyi 
adatokat.86 

a rerrich Béla tervezte és kisfaludi strobl zsigmond megvalósította i. (nagy) 
lajos királyt ábrázoló dombormű történeti jelképi, emlékezettörténeti vetülete 
egyértelmű. Testet ölt benne több olyan eszme, ami a minisztert és a műépítészt egy-
aránt vezette munkásságában. jelen van benne a történeti magyarország nagysá-
gára való emlékezés. ez az egykor „hatalmas birodalom” volt az egész közép-euró-
pai politika irányadója. 

a király személye a magyar kultúrát megtermékenyítő európai művelődés (ma -
gyarság és európa együttműködése) történeti jelképe lehet. Uralkodása idején – hála 
kultúrmecenaturai tevékenységének – magyarországon fénykorát élhette a lovagi 
kultúra. nagy lajos az anjou-ház tagjaként, családi kapcsolatai révén segítette, 
hogy a magyar királyság művelődési tekintetben szorosan kötődjön a nyugat-euró-
pában kialakult művészeti és szellemi irányzatokhoz. klebelsberg egyik már szálló-
igévé vált mondata: „nekünk dolgozni kell, és ne feledjük, hogy a magyar hazát ma 
nem a kard, hanem a kultúra teheti naggyá.”87 életműve a bizonyíték arra, hogy 
rerrich Béla ebben is teljesen azonosult klebelsberg kunóval. egyetértettek abban 
is, hogy a mindkettejük számára oly fontos „magasabb kultúra ápolására: pénz, pénz 
és megint pénz kell”,88 amint ezt nagy lajos példája is igazolja. a visegrádi udvar 
közép-európai politikai és kulturális központként említése közvetetten utalt – a szin-
tén mindkettőjük által vallott – magyar kultúrfölény gondolatára is.89

nagy lajos egy másik klebelsbergi (rerrichi) eszme szimbóluma is lehet. ez az 
állam és egyház együttműködésének eszméje. már maga a király is a korabeli propa-
ganda eszközeivel (pl. krónikásirodalom), az egyház védelmezőjeként kívánta fel-
tüntetni magát. Például a délvidéki bogumil eretnekek elleni háborúját is így igyeke-
zett beállítani. Uralkodói titulációjában pedig szerepelt a pápa által adományozott 

85 korábban már említettem, hogy a szobor másolatát klebelsberg kuno javaslatára állítatta fel 
rerrich az akkori szent györgy (ma rerrich Béla) téren. a szoborállítás többszörös emlékezettör-
téneti, történeti jelképi szellemiséget hordozva a revizionista propaganda céljait is szolgálta.

86 tóth, 2009. Bronz dombormű, 280 x 234 cm, elhelyezték 1930. október 25-én. a szobor alkotója-
ként ő is kisfaludi strobl zsigmondot jelöli meg.

87 az idézetet ld. többek közt: „A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter”, Gróf Klebelsberg 
Kuno. Vál. és szerk. ujváry gábor. Budapest, kairosz, 2013. 22. (a továbbiakban: UJváry, 2013.) 

88 Uo. 55.
89 klebelsbergnek a kultúrfölény gondolatáról vallott nézetéről és ezek történészi értékeléséről ld. 

uo. 35.
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„az egyház zászlótartója” (védelmezője) cím is. időskorában vallásos elmélkedé-
sekre is hajlamossá vált.90

a nemzeti emlékcsarnokba felállított harmadik rerrich Béla tervezte szobor Hu -
nyadi jánost ábrázolja, sidló ferenc91 szobrászművész alkotása. az előbbihez hason-
lóan ezt is a nemzeti Pantheon Tisza felőli oldalán helyezték el.

sidló ferenccel kapcsolatban érdemesnek tartom megjegyezni, hogy Pásztor já -
nos és kisfaludi strobl zsigmond mellett, ő is egyike a már említett magyar feltá-
madás-szoborcsoport alkotóinak. sidló készítette a szoboregyüttes Nyugat szobra 
című darabját.92

rerrich Béla a rá jellemző némileg romantizáló stílusú szoborleírást ad: „Hunya-
 di jános 1446–1453-ig magyarország kormányzója; a legnagyobb magyar hadvezér, 
aki a törökök elől védte meg nyugateurópát, által lett hazánk a keresztény kultura 
védőbástyája.”93 a rerrich Béla által tervezett és sidló ferenc kivitelezte Hunyadi 
jános szobor valójában háromalakos szoborcsoport. fő alakja Hunyadi, két mellék-
alakja giuliano Cesarini bíboros, pápai legátus94 (a főalaktól jobbra) és kapisztrán 
jános ferences rendi szerzetes95 (a főalaktól balra).

a másik két rerrich Béla tervei alapján készült szoborhoz hasonlóan ez is hordo-
zója az állam és az egyház közti összefogás (egység) történeti jelképi üzenetének. 
egy másik ilyen mozzanat, hogy ha ez az összefogás jól működik (Hunyadi–kapiszt-
rán) akkor az ügy sikere biztos. Ha az együttműködésben zavar jelentkezik (Hunyadi–

90 engeL, 1994. 393.
91 sidló ferenc (1882–1954) szobrászművész, a képzőművészeti főiskola tanára.
92 zeiDLer, 2001. 167.
93 rerrich, 1930.
94 giuliano Cesarini (róma, 1398-Várna, 1444. november 10.): római bíboros, pápai követ. intel -

ligenciája és diplomáciai képességei alapján több pápa kiemelkedő képviselője volt. az egyház-
egyesítés és a pogányok elleni keresztes háború egyik fő szorgalmazója. a pápa 1442-ben a trón-
viszály megszüntetésére és a keresztes hadjárat szónokaként magyarországra küldte. közvetített 
i. (jagelló) Ulászló magyar és lengyel király és iii. (Habsburg) frigyes német-római császár 
között. Hunyadi jános győzelmei és a békekötés után újabb törökök elleni hadjáratra sürgetett 
(szegedi eskü). ennek eredménye lett a várnai csata, amelyben maga is elesett.

95 kapisztrán szent jános, giovanni da Capestrano (Capestrano, 1386. június 24.–Újlak, 1456. októ-
ber 23.) itáliai teológus, hitszónok, vándorprédikátor, inkvizítor, a nándorfehérvári diadal hőse,  
a tábori lelkészek és a magyarországi katonai ordinariátus védőszentje. kapisztrán 1455-ben 
érkezet magyarországra és a török elleni széles keresztény összefogás létrehozásán fáradozott.  
a sikeresen összegyűjtött keresztes seregével 1456 nyarán Hunyadi jános táborába sietett, hogy 
segítse nándorfehérvár megvédésében. Hunyadival együtt seregével sikeresen törte át a török 
hajózárat, bejutott a várba, ahol az ostromlottak nagy lelki segítségére volt. a sikeren felbuzdulva 
bátor tettre szánta el magát. a pápától kapott keresztjét a magasba emelve vezette lelkes keresztes 
seregét a meglepett törökre. ezt látva Hunyadi is kitört, és az egyesült sereg elsöpörte az ostrom-
lókat .
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Cesarini) a kudarc elkerülhetetlen. a szoborcsoport eszmei mondanivalójában meg-
jelenik, még a történeti magyarországhoz kapcsolódó közismert történelmi toposz, 
„hazánk a keresztény kultura védőbástyája”.96

Hunyadi jános és fia a királlyá lett mátyás szobrának a nemzeti emlékcsarnokba 
kerülése szeged városa számára is történeti jelképi erővel bírt.97 a városban köte-
tett meg ugyanis az un. szegedi eskü. ebben i. Ulászló magyar király és Hunyadi 
jános giuliano Cesarini bíboros előtt tett fogadalmat az oszmánok elleni harc foly-
tatására. ez vezetett a tragikus végű várnai csatához. Így a szegedi eskü egyszerre 
nemzeti és várostörténeti jelentőségű esemény.

a nyugat-európa keresztény kultúrájának védőbástyájaként megjelenő Hu  nya-
 di (és így magyarország) – klebelsberg kuno és az ő gondolatvilágát megjeleníteni 
szándékozó rerrich Béla értelmezésében – az érzelmein felülemelkedő reálpoliti-
kus történeti szimbóluma is. „Hiába ápolnunk kell a kapcsolatokat a hálátlan nyu-
gattal, tetőtől talpig européernek kell lennünk, hiszen európa közepén élünk” – írta 
„a gróf”.98

rerrich Béla még egy alkotást említ, amelynek létrehozásában – az előbbiekhez 
képest sokkal kisebb mértékben – részt vett. ez a két Bolyai emlékdomborműve. 
szerepéről így rerrich: „a két Bólyai emléktáblájának megoldása felett […] gárdos 
aladár99 barátommal napokig tűnődtünk, míg végre az opera páholyában, beszél-
getés közben rájöttünk a mostani megoldásra.” a leírásból látszik, hogy rerrich Béla 
egyrészt a szoborcsarnokba kerülő szobrok alkotóival közeli ismeretségben, esetleg 
barátságban is állt. másrészt nemcsak a maga tervezte szobrok alkotómunkájának 
volt részese.

a domborműről rerrich Béla által írtak tökéletesen rímelnek a klebelsberg gróf 
által hangoztatott „nem, nem, sohára”. a Bolyaiak (apa és fia) alakja – rerrich szó-
használatával „két szomorú tudós-sorsot ért világhírű magyar mérnök”100 – össze-
csengett a békeszerződés következményenként érzett kisemmizettség gondolatával. 
Boyai farkas és Bolyai jános felfedezései – ahogy a történeti magyarország is – 
rerrich Béla szófordulatával élve „idegenek zsákmányai lettek”.101

96 láttuk, hogy rerrich Béla saját kezű szoborleírásban is ezt emelte ki. 
97 szeged és a Hunyadiak – kiemelten mátyás – kapcsolatáról ld. régi-rerricH, 1932. 11 .
98 ujváry, 2013. 43.
99 gárdos aladár (Budapest, 1898. április 12.–Budapest, 1944.) szobrászművész.
100 rerrich, 1930.
101 Uo.
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rerrich szegedi műalkotásai a kortársak és az utókor szemével.

ybl ervin egy országos ismertségű fővárosi napilap hasábjain így méltatta a rerrich 
tervezte nemzeti emlékcsarnokot: „a művészi díszítés azonban az árkádsor figurá-
lis ékességeiben éri el tetőpontját. Híres események és nagy emberek szólnak majd 
hozzánk e Pantheonban. az árkádok homlokfalán pedig címerek számára jut hely.”102 
„elgondolója és tervezője nemcsak az egyháznak és a tudománynak épített méltó 
hajlékot, hanem mindketten önmaguknak is örökbecsű emléket emeltek”103 – írja 
ugyanezen cikke zárógondolatában ybl ervin.104

az elgondoló és a tervező közös barátja és munkatársa, kertész k. róbert a „gró-
fot” méltatva, de közvetve rerrich Bélát is dicsérve fogalmazta meg értékelését: 
„maradandó érték az olyan szervezet, intézmény, amely szervesen és tevékenyen 
illeszkedik bele a nemzeti művelődés szerkezetébe, és maradandó értékek azok  
a művek, amelyek összességükben fenntartják, tovább fejlesztik, gazdagítják a nem-
zet lelkiségét. ezek a maradandó értékek összességükben elsőrangú tényezői egy 
nemzet felsőbbsége elismertetésének. ezt érezte át, ismerte fel és váltotta valóra 
klebelsberg az ő alkotásaiban.”105

következzék három olyan kortársi vélemény rerrichről és szegedi alkotásairól  
– a múltból a jelenbe való átvezetés gyanánt – amelyet az utókor rerrich Béla sze-
gedi építészeti műalkotásait tanulmányozó kutatója idéz saját művében. az első: 
„gróf széchenyi istván már kilencven évvel ezelőtt felvetette az eszmét, hogy  
a nemzet elköltözött nagy fiait részesítse országos tisztességben. e gondolat megva-
lósítására most nyílt méltó alkalom, amikor a szegedi fogadalmi Templom terét bolt-
ívekkel öveztük és, amelyek alatt szellemi életünk elhunyt nagyjainak emléke méltó 
elhelyezést nyerhet” – olvashatjuk Tóth attila egyik tanulmányában.106 

kertész k róbertet idézi Horváth attila: „rerrich Béla alkotóművészeti kultú-
ránknak volt kimagasló és tetterős művelője, amikor a trianoni romokon a magyar 
élni akarásnak pozitív formaképzésben kellett diadalmasan és a nemzeti géniusz ere-
jével kifejezést adni…”.107 Ugyancsak az ő idézi klebelsberg és rerrich fentebb már 

102 ybL ervin: épül az ország legszebb tere. Budapesti Hírlap, 1930. március 30. (a továbbiakban: 
ybL, 1930.) iV. melléklet

103 értsd: klebelsberg gróf és rerrich Béla.
104 ybL, 1930.
105 Kertész K. róbert, 1937. 28. a szerző által kiemelt alkotások sorában ott szerepelnek a szegedi 

nemzeti emlékcsarnok művei is. 
106 idézet az emlékcsarnok alapítólevélből. tóth attila: az emlékművek, mint a nemzettudat és  

a hatalom propagandaeszközei. in: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historiae Literarum 
et Artium, 1. (szeged, 1997). 105. 

107 horváth, 2011. 112.
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többször hangsúlyozott együttmunkálkodásáról Pogány móric gondolatát: „a kul-
tuszminiszter úr munkásságát, lelkesedését, a művészi dolgok iránt érzett ösztönös 
szeretetét és cselekvő erejét semmi sem jellemzi jobban, mint a most befejezett 
templomtéri épületek. itt is az ő agyában született meg a tér kiképzésének elgondo-
lása, amit azután, mint látjuk, rerrich Béla művészi zsenialitása csodaszépen meg-
valósított.”108

rerrich mai hatásáról figyelmet érdemlő Horváth attila saját meglátása: „a Dóm 
téren látható nemzeti emlékcsarnok nagyjai, a templom tornyában lévő Hősök 
Harangjával együtt az ezeréves magyarország titkait jelenítik meg.”109 születtek az 
előbbi némileg misztikus gondolatnál érzelemmentesebb, de hasonlóan szakszerű 
megállapítások rerrich szegedi építményeiről. gábor eszter már idézett tanulmá-
nyában a következőképp értékel: „rerrich épületegyüttese nem hagyománytagadó, 
de nem is kapcsolódik konkrét előképekhez. nem igazán historikus ugyan, de meg-
formálásában nem helyez hangsúlyt magyarságára sem.110 mértéktartóan korszerű 
és európai.”111

kontha sándor a két világháború közötti korszak építészetét elemző tanulmányá-
ban a kor építészetéti alkotásait jellemző – általa – kompromisszumos eklektikának 
nevezett stílus „megbecsülésre érdemes eredményei” közé számítja „a szegedi dóm-
tér barokk személetű kialakítását (rerrich Béla)”. rerrichnek ezt az alkotását: „már 
a korabeli értékelések, de a későbbi művészettörténeti összefoglalások is ilyenként 
emelik ki” – állapítja meg.112

Tóth attila idézett, 1997-ben megjelent tanulmányában a történész szemszögéből 
értékel: „az irredentizmussal hozható összefüggésbe, hogy szegeden kormányzati 
akaratra és annak pénzéből 1930-ban megépült a nemzeti emlékcsarnok. gróf kle-
belsberg kuno kultuszminiszter váltja valóra széchenyi istván álmát a nemzet jele-
seinek arcképcsarnokával, amihez rerrich Béla Dóm téri árkádjai kitűnő keretet 

108 Uo. 113.
109 horváth gábor: az élet kapuja szegeden. megjegyzések a Dömötör-Torony kapujának szimboli-

kájához. Deliberationes. A Gál Ferenc Főiskola tudományos folyóirata. 2012/2.–2013/1. összevont 
szám. 47.

110 ezt az építészettörténeti véleményt – mivel nem vagyok, művészettörténész – nem vitatom. 
fontosnak tartok viszont egy pontosítás kiegészítésként hozzá fűzni: az architektúrai megformá-
lásban talán valóban nem hangsúlyozta rerrich Béla a magyar nemzeti jelleget. épületeinek és 
szobrainak stílusa talán valóban nem historikus. (annál inkább történeti tudatosságú.) eszmei 
mondanivalójuk – alkotójuk kifejezett és határozott szándéka szerint – azonban kétségtelenül 
magyar és nemzettörténeti.

111 gábor, 1984. 200.
112 Kontha sándor: A Horthy-korszak építészetéről az elvek és a tények tükrében. Ars Hungarica, 

1985/2. 200.
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teremtettek. a nemzeti emlékcsarnoknak a déli megcsonkolt országrész központ-
jába helyezésével nyilvánvalóan igazoltatott a szándék, a klebelsbergi »kultúrfölény« 
koncepció kinyilvánítására.”113

rerrich Béla és a háborús hőskultusz.

„a magyar irredentizmus szimbólumkészletében három típust lehet megkülön-
böztetni. […] a harmadik a honfoglaló-honvédő ikerszimbólum” – írja zeidler 
miklós.114

Pestszentlőrinc község vezetősége 1929 februárjában a tervpályázatot hirdetett  
a község főterének, a kossuth-tér parkjának kertművészeti kialakítására. a pályáza-
ton való részvételre meghívást kapott három tervező egyike rerrich Béla lett. rerrich 
meg is nyerte ezt a meghívásos pályázatot. „a parkot a lakosság üdülésén kívül 
annak a nemes eszmének szánták, mely eredményeként az 1930-as években több 
fásított liget is keletkezett az országban: »A parkirozás célja olyan sétatér létesítése, 
mely egyben hősök ligete is legyen azáltal, hogy minden egyes pestszentlőrinci hősi 
halott emlékét egy-egy díszfa örökíti meg.« ez volt tehát a másik vezérlő gondolati-
sága a park kialakítási szempontjainak, Hősök ligetét kellett tervezni.”115

nem igényel bővebb magyarázatot, hogy rerrich szegedi működését követően 
ismét, olyan feladatot, vállalt, amelynek gondolatiságában a történelmi magyaror-
szágra, a magyarság hősi helytállására utaló történeti jelképi elem, zeidler szavait 
használva a magyar irredentizmus szimbólumkészletének egyik típusa jelent meg.

rerrich Béla munkatársa, közeli barátja, kertész k. róbert a nekrológjában 
ugyancsak rerrich építőművészetének magyar gyökereit hangsúlyozza: „rerrich 
Béla alkotóművészeti kultúránknak volt kimagasló és tetterős művelője, amikor  
a trianoni romokon a magyar élni akarásnak pozitív formaképzésben kellett diadal-
masa.”116

Található azonban olyan kortárs vélemény is, amely azonban magyartalanságáért 
bírálta a rerrich Béla tervezte tér- és épületegyüttest: „rerrich Béla, komoly, érett 
művészlélek volt, de a kritika szava nem hallgathatja el, hogy az épületek stílusa 

113 tóth, 1997. 104.
114 zeiDLer, 2001. 163.
115 ehhez ld.: szabó gyöngyvér: A lőrinci Kossuth tér rendezésének története. http://muzeum18ker.

hu/szabo-gyongyver (letöltve: 2017. december 15.)
116 régi-rerricH, 1932. 1 .
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nincs semmi kapcsolatban sem a magyar lélekkel, sem a búzaérlelő magyar síkság 
ragyogó meleg, nyílt hangulatával.”117

a Délmagyarország napilapban Tonelli sándor rerrich tervét ismertette és di -
csérte értékeit. kiemelte, hogy a terve egyaránt épít a hazai és a nemzetközi építő- 
és kertművészeti tapasztalatokra. a legújabb és legteljesebb rerrich életrajz írója, 
Hajós györgy is együtt említi a szegedi Dóm-tér magyar és európai építőművészeti 
vonásait, amikor a párizsi terekhez (Place de Vendome, Place des Vouges), a madridi 
Plaza mayorhoz és velencei Piazza de san marco-hoz hasonlítja. azt is megjegyzi 
azonban, hogy a középkori egyetemi életre emlékeztető harangjáték „régi magyar 
diáknótákat játszik”118, a téren álló Csonka torony119 pedig szeged és környéke 
középkori kultúráját és építészetét képviseli. 

mátrai, Tonelli és Hajós előbb idézett megállapításai erősen szemben állnak gá -
bor eszter fentebb idézett, rerrich Béla építészeti stílusbeli „magyartalanságát” és 
historizmus-nélküliségét említő szavaival. egyben megerősítik véleményemet rer -
rich magyarságáról és történeti látásáról.

összegzés

rerrich Bélát kertészeti szakoktatási intézményvezetőként, kerttervezőként, műépí-
tészként, szobrászként 1919 utáni alkotótevékenységében – ha nem is kizárólagosan, 
de életművében meghatározóan – a történeti magyarország lelkesítő (művészet)tör-
téneti hagyományaira való emlékeztetés vezette, kiegészülve a trianoni magyaror-
szág gazdasági és eszmei megerősítésének igencsak gyakorlatias megfontolásokra 
építő igényével. azért tudott az egyik legkiválóbb kifejezője lenni a klebelsbergi 
„kultúrfölény” elgondolásának mert – sokakhoz hasonlóan – maga is hitt klebels-
berg kuno magyarország képében. ez a klebelsberg álmodta magyarország egy-
szerre volt európai és magyar, a nemzeti (művészet)történeti hagyományt tisztelő és 
modern, ahogy rerrich Béla szegedi épületei, szegedi és pestszentlőrinci szobrai 
tér- és parkalkotásai vagy kertészeti szakoktatás-fejlesztési elgondolásai. rerrich 
Béla a kultuszminiszterhez hasonló elveket vallott. 

ezeknek a helyénvalóságát lehet vitatni, lehet kritizálni. a történelmi kutatás célja 
– írja a neves magyar származású amerikai történész john lukacs (lukács jános): 

117 Mátrai, 1933. 
118 hajós, 2016. 88.
119 Uo. az egykori szent Demeter templom tornya, mint Hajós györgy is említi, 1925-ben került 

napvilágra. rerrich helyreállította és egy kaput is tervezett hozzá, valamint timpanonjába egy 
Dorozsmáról származó, 12. századi „agnus Dei” domborművet építtetett be.
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„[…] nemcsak a »tiszta tény«, hanem – sőt még inkább – a megértés.”120 jelen esetben 
pedig a megértés kulcsa a „Trianon sokkban” a történeti magyarország szétesésének 
klebelsbergre, rerrichre és nemzedékükre gyakorolt lélektani hatásában ke  resendő.

120 LuKacs, john: A történelmi Hitler. Budapest, európa, 1998. 140.





361

személynéVmUTaTÓ

a. sajti enikő 68–75, 77–78, 84–85
ablonczy Balázs 191–195, 199, 203, 294
ábrahám ambrus 299
acsády ignác 117
ádám ferenc 75
ádám lajos 155, 261
ady endre 123
ágoston Péter 136
aisleitner józsef 268
ajtony 348–349
alexander Bernát 121, 123, 170
alföldy andrás 56
ambrus józsef 272
amzalak, nimrod 203
andrássy gyula, id. gr. 123, 125, 150
angyal Dávid 117, 165
angyal Dezső 337
antal Dezső 112
apáczai Csere jános 117
apponyi albert, gr. 150, 193
arany jános 122
artner edgár 20, 22, 31
asztalos miklós 297
Bajcsy-zsilinszky endre, vitéz 164, 254
Balfour, arthur james 125
Bálint sándor 343, 345–346
Balkányi ede 40
Balla Bernát 183
Balla Bertalan 112
Ballagi aladár 168, 170
Ballagi mór 22
Balog artúr 40
Balogh jános mátyás 162
Balogh Tamás 181

Bánffy miklós 195
Bangha Béla 5, 31, 118, 135, 159–164, 167, 

169, 171, 246, 310
Bárány ferenc 285
Baranyai zoltán 205
Bárdossy lászló 205
Barka józsef 169
Barrès, maurice 201, 204
Barta istván 181
Barta róbert 115–116, 220
Bartha miklós 21, 282
Bartsch, sebastian 189
Basch, Victor 211
Batalka krisztina 246 
Báthory istván 223 
Bató lajos 141, 158
Beke manó 170
Bellanger, Claude 197
Benárd ágost, szilvágyi, vitéz 14, 21, 27–28
Benda jenő 193
Berecz jános 287
Beregi ármin 133
Berényi zsuzsanna 19
Berinkey Dénes 38, 168
Bernolák nándor 14, 28, 37, 40–42, 49, 

52, 58–59, 103–113, 119, 225
Berzenczey Domokos 343
Berzeviczy albert, berzeviczei és kakas-

lomniczi, 210
Bethlen gábor 117
Bethlen istván, bethleni, gr. 147, 150, 182, 

190, 196, 198–199, 207, 209–210, 212–
214, 216, 239–240, 247–251, 256, 262, 
267, 288, 293–294



362

Bethlen Pál 182
Bialik, Chajim nachman 145
Bihari Péter 12, 159, 167
Bihary gábor 52
Bíró Bertalan 161
Bisseliches mózes 148
Blantz jenő 185
Blau lajos 117
Bleyer jakab 168, 170
Blum, léon 214
Bocskai istván 117
Bodnárv erzsébet 229, 300 
Bodó Béla 179
Bogdányi mór 131
Bohon jános 23
Bókay árpád 21, 171
Bolyai farkas 354
Bolyai jános 354
Bonitz ferenc 17
Boulet, françois 192
Bozóky ferenc 56
Bödők gergely 107
Böhm Henrikné (özv.) 113
Bölöny józsef 105
Brázovay kálmán 16
Breznay Béla 22
Bródy ernő 128, 132, 134, 137–138, 153
Brunner lajos 40
Brzoza, Czesław–sowa 217, 223–224 
Buchta győző 337
Budaváry lászló 110
Buday árpád 302
Buday györgy 293, 296,
Buócz Béla 304–305
Burján károly 164
Búza lászló 189, 296
Buzinkay géza 162
Caesarini, David 179

Cesarini, giuliano 353–354
Charle, C. 178, 201–202
Chesterton, gilbert k. 201
Chodakiewicz, marek jan 221–222 
Chojnowski, andrzej 217 
Cholnoky jenő 296
Chorin ferenc 11
Churchill, Winston, sir 200
Concha győző 18–19, 23
Congdon, lee 180
Constantinus, i. (nagy) 9
Cuza, alexandru C. 211
Czakó adolf 90 
Czirbusz géza 170
Cs. Varga antal 52
Csanád vezér 348–349
Csanády györgy 282
Csengery jános 143
Csepely-knorr luca 336, 340, 342
Csergő Hugó 183
Csernoch jános 162
Csibi norbert 162
Csuka jános 68
Csunderlik Péter 31, 120
Dánér Béla 134, 138, 141–142, 156
Darkó jenő 49
Dávid ferenc 285
Deák ferenc 117, 123, 135
Debreceni Péter 5, 215, 221 
Demeter gábor 229, 300 
Dersi Tamás 162
Dévavári zoltán 5, 67, 77, 79, 85
Devich andor 285
Dimić, ljubodrag 67, 71–76, 85
Diószegi imre 52
Ditrói gábor 32, 299
Doleschall alfréd 165
Dombóváry géza, ifj. 135



363

Don, jehuda 219 
Drasche-lázár alfréd 28
Dreyfus, alfred 191, 195, 201
Drumont, édouard 202–203
eberle, joseph 161
eckhardt Tibor, pozsonyi 149, 299
édes karola 52
egry gábor 89 
eichinger, Barbara 179
einstein, albert 146
engel Pál 351, 353
eöttevényi olivér 298
eötvös józsef, br. 26, 117, 123, 135
erdélyi ernő 265
erdélyi lászló osB 292, 301
erdős józsef 43, 58
falk ármin 44
fall endre 299
faragó kornélia 85
faragó Tamás 69
farkas géza 170
fazekas Csaba 160, 224–225
fehérváry jenő 106
fekete mihály 145
feldmár ernő 146
fellner leó 183
felsenthal, Bernard 133
ferenc józsef, i. 13, 16–17, 22
ferenczi sándor 171
ferenczy gyula 51
ferenczyné Vendelin lídia 288
fette, julie 202
fleischmann sándor 30
fodor ferenc 294
fouchet, maurice 194
frank Tibor 176, 181
friedrich istván 54
friedrich lóránt 343

frigyes, iii. 353
fritz, regina 179
frojmovics kinga 219 
früchtl ede 10, 26
fuks, marian 220, 234 
fülep lajos 171
gaál endre 343
gaál jenő 89 
gábor Dénes 180
gábor eszter 344, 346, 356
gábor gyula 183
gábrityné molnár irén 69
galántai józsef 74
gálbory samu 40
galileo, galilei (galilei–kör) 9, 28, 31–32, 

120, 123, 169, 171
garaczi imre 25
gárdonyi géza 124
gárdonyi máté 160
gárdos aladár 354
gárdos jános 41
gebhardt károly 20, 24
gelei józsef 299
gelei kálmán 283
gergely jenő 159–160, 264–265, 272
gerő lászló 145
gesztesi gyula 193–194
gianone andrás 159
giczi zsolt 160
giládi Dávid 145–146, 185
giladi, David 145–146
giszkalay jános (Widder Dávid) 152–154, 

157
glattfelder gyula 29, 342, 346
godechot, jacques 197
goldziher ignác 117
goncourt, jules alfred Huot és edmond 

de (goncourt–díj) 205



364

gömbös gyula 229, 246, 270–272, 309–
310, 313, 320, 332

graboń, agnieszka 221, 227–229, 231 
grabski, Władysław 231
gradvohl, Paul 191–192
gratz gusztáv 111, 196
groedel richárd, br. 113
groszberg lipót 132, 155
grünbaum, izaak 216, 228
guiral, Pierre, 197, 
gulyás Pál 104
gyáni gábor 217 
gyenes lajos 343
győry istván 341
gyurgyák jános 116, 119, 125, 127, 130, 

171, 224–226, 232, 246
Hadas miklós 185
Haendel Vilmos 49–50, 56
Hajdu Tibor 111, 158, 165, 175
Hajnal Dezső 40
Hajós györgy 335–336, 346, 358
Halász aladár 343
Halász ernő 112
Haller istván 46, 54, 61, 106, 110–111, 

120–124, 126–127, 132–133, 135–138, 
141–143, 153–154, 156, 169–171, 173, 
175, 182–183, 225, 231

Hankiss jános 56
Hargittai istván 176
Hauser, Przemysław 220 
Havas, Charles-louis (Havas-ügynökség) 

196
Hay sándor 24
Héberger károly 87, 95 
Hegyi andrás 285
Héjjas iván 152
Hekler antal 170
Heller lászló 181

Hencz károly 29, 109
Herczeg ferenc 294–295
Hermann egyed 20
Herpai ernő 112
Herzl Tivadar 136, 145
Hevesi simon 183
Hevesy Pál 196, 205
Hindi szabó gizella 89 
Hindy iván, kishindi, vitéz 28
Hindy zoltán, kishindi 21, 28
Hitler, adolf 180, 183, 185, 270, 272, 359
Hollósi gábor 28, 87, 97, 99, 103, 105–

107, 111, 113, 170
Hóman Bálint 31–32, 124, 223, 242, 257, 

260–262, 307, 309–314, 316–321, 325, 
329, 331–332, 351

Honti rezső 171
Horn jános 335, 337, 340–341
Horthy miklós, nagybányai, vitéz 10, 28, 

31–32, 65, 108–109, 130, 152, 160–61, 
181, 219, 233, 240, 248–249, 257, 261, 
263–265, 267, 269, 272–273, 288–
289, 294–296, 299–300, 348, 356

Hortobágyi jenő 104
Horváth zoltán 16
Hubai lászló 105
Huber jános 164
Hunyadi jános 348, 353–354
Huss richárd 49–50
Huzella Tivadar 56
Hültl Dezső 342
illyefalvi Vitéz géza 50
incze antal 282–283, 288, 292
israël, jacob de Haan 137
istóczy győző 136
istván, i. (szent) 14, 264, 266, 270, 349
iványi Béla 49
jakabffy zoltán 342



365

jancsó Benedek 297
jancsó miklós 293
janjetović, zoran 67, 71–72, 74, 77–78, 

84
jankovich Béla 33, 42, 48–49, 51, 237
jános áron 282
jános Pál, ii. 11, 30
jászi oszkár 121, 123, 136, 138, 156, 170
jeszenszky árpád 335–336, 338, 340
jézus krisztus 9, 17, 30, 125, 163
jordán gizella 94 
józsef attila 300
juhász gyula 272
justh iván 207
kádár lehel 164
káldor miklós 181
kállay Tibor 212
kalmár Henrik [kohn elkán] 168
kalotás antal 267–268
kapisztrán szent jános 17
karády Viktor 130, 167, 177–178, 182, 

184, 189, 200, 225
karafiáth jenő 28
kármán mór 117
kármán Tódor, szőllőskislaki 117, 177, 

274, 276
károly, iV. 194
károlyi gyula, gr. 28
károlyi mihály, gr. 123–124, 204, 270
katona margit 52
katz, jáákov (jakab) 184
katzburg, nathaniel 139, 182–183, 232
kecskeméthy győző 28
kemenes lajos 164
kenézy gyula 39–40, 50
kenyeres ágnes 103
kenyeres Balázs 165, 277
kerékgyártó árpád 30

kerepeszki róbert 108, 175, 200, 225, 
229–230, 248, 251, 264, 266–268, 273, 
296, 300–301

kertész k. róbert 342, 345, 355, 357
kiernik, Władysław 228–229
kincses ferenc 275
király sándor 5, 33, 63, 111
kisfaludi strobl zsigmond 350, 353
kisfaludy á. Béla 22
kisparti jános 165
kiss ferenc 33–36, 39, 48–49
kiss géza 41, 107
kiss józsef mihály 104
kiss márton 87 
kiss róbert károly 249, 284–285, 300
kissné Bognár krisztina 87, 338
klebelsberg kuno, gr. 5, 38, 108, 185, 189–

190, 203, 210–212, 222–224, 232, 237–
244, 246–262, 288, 301, 307–308, 
318–319, 331, 335, 342, 344–348, 350, 
352, 354–359

klers Béla 302
klestenitz Tibor 118–119, 158–160, 162, 

164
klötzel, Cheskel zwi 133
kmety károly 109
kodolányi jános 273
koestler arthur 179
kohner Vilmos, br. 183
kókay györgy 162
kolosváry Bálint 296
kolosváry-Borcsa mihály 282
komáromi sándor 18, 108, 117
komoly ottó 139
konopczyński, Władysław 228
kontha sándor 356
korányi frigyes 196, 198
korbatin sándor 34



366

korfanty, Wojciech 221 
kornfeld móric 11, 24
kornis gyula 260, 262, 294, 308, 310, 319
kossuth lajos 117, 135
kovács alajos 182
kovács andor, dr. 119–120
kovács gábor 49, 286
kovács istván 221, 223, 233
kovács kálmán árpád 11, 25
kovács m. mária 12, 87, 109, 116, 120, 

127, 129, 135, 173, 175–176, 182, 189–
190, 219, 226, 229, 235, 246, 248, 251

kozma lászló 181
kölönte géza 41
könig sámuel 146
köpösdy Dezső 14, 16, 20, 24–25, 27
kőrösi Henrik 122
kövér györgy 218 
krisztus ld. jézus krisztus
krzywicki, ludwig 234 
kríza ildikó 292
kulczykowski, mariusz 224, 227–228, 

230–232, 235 
kumaniecki, kazimierz 227
kun Béla (jogászprofesszor) 50–51, 56
kun Béla (népbiztos) 111, 148, 211, 213
kunfi zsigmond 38, 166
kunschak, leopold 166
l. nagy zsuzsa 115
lackó miklós 160
laczkó géza 171
laczkó Hugó 171
ladányi andor 56, 87, 94, 108–109, 213, 

241, 246, 249, 251, 256, 263–264, 
282, 300, 304

lajos, i. (nagy) 269, 348, 350, 352
laky Dezső 229
landau, zbigniew 223 

láng nándor 31, 41, 43–45, 50, 59
langlas, samuel 233
lanoutte, William 180
lászló gyula 291–292
lázár Dezső 176
lázár Pál 89 
leczyk, marian 217–218, 220–221, 223 
lederer sándor 131, 183
lendvai istván 164
leon, andrzej  217 
leymarie, michel 204
ligeti Dávid 5, 9
linder Béla 69
lipthay sándor, k. 88 
lisiak, Henryk 220 
lönne, karl–egon 159
lueger, karl 12
lukács györgy, szegedi 177
lukacs, john 358–359
luther márton 285
madai sándor 104
mágocsi-Dietz sándor 170
magos, george 219 
magyary zoltán 239, 259–260, 316, 332
mandelstamm, max 133
mannheim károly 180, 185
mańko, sławomir 221, 226 
manovill alfréd 183
marczali Henrik 117
márffy ede 49–50
margittay antal 21
mária Terézia 18
márkus simon 112
martinovics ignác 19
marton árpád 344–345
marton ede 145
marton ernő 131–132, 153
marton, kati 180



367

mártonffy marcel 49
marx györgy 180
mátyás, i. 354
maurras, Charles 201–203
mauthner nándor 177
mazurczak, Witold 220 
méhelÿ lajos 149
mendelsohn, ezra 220, 234 
menyhárth gáspár 288, 296
mester jános 282, 298
mészáros istván 292
mészáros sándor 68
mészáros Veronika 292
michaelis, meir 178
mihalovics zsigmond 29
mildschütz gyula 283
milleker rezső 37, 49
miller, michael l. 177–179, 182, 185
milotay istván 118, 164
mirnics károly 69
mišić, Živojin 69
mitrovics gyula 56
mitter, Wolfgang 178, 182
moholy-nagy lászló 180
molnár antal 160
molnár jános 14, 26
molnár judit 133, 160, 165, 175, 221, 229, 

308
molnár lászló 87, 338
monori áron 118, 171
móra ferenc 28, 343
móricz zsigmond 123, 171
mosley, oswald 201
moulin de labarthète, Henry du 201
mózes lászló 146
mózessy gergely 160
mudrák józsef 50, 107
munkácsy Bernát 171

murányi gábor 162
mussolini, Benito 178
n. szegvári katalin 165, 225, 230
nadányi ferenc 112 
nagy imre 185
nagy iván 292
nagy józsef 21
nagy Péter Tibor 200, 312, 315–316
narutowicz, gabriel 217
natanson, Władysław 228.
négyessy lászló 170
nékám lajos 171
németh g. Béla 13
németh imre 303
németh sándor 30
neumann jános lajos, margittai 180–181
nicolson, Harold 201
novák attila 140, 155
nowak, julian 227
oláh irén 89 
olasz sándor 285
ormos mária 196
orosz lászló 5, 159, 168, 246
orsós ferenc 50
osváth zsolt 5, 87, 91, 257, 333, 338
ozsváthné Csegezi monika 295
öhler katalin 28
őri Péter 69
P. szabó Béla 104–105
Pajewski, janusz 216 
Palágyi lajos 183
Pap károly 40, 50, 107
Pápay józsef 57
Papp árpád 75
Papp józsef 165
Papp-Váry elemérné 268
Pašić, nikola 83
Pásztor jános 349–350, 353



368

Patai józsef 131
Patai rafael 145, 157, 184–185
Patz jenő 24
Patyi gábor 178
Pázmány Péter 31, 255
Pécsi Vera 189
Penyigey sándor 34
Pétain, Philippe 201
Péter lászló 300
Péterfi Tibor 171
Pető sándor 128
Petőfi sándor 26, 122
Petrássevich géza 109
Pfeiffer zoltán 113 
Pikler gyula 24, 27, 31–32, 121, 123, 170
Piłsudski, józef 223, 233
Pintér jenő 165
Pogány móric 356
Pokoly józsef 46–48, 60–62, 64
Polányi mihály 180
Polnay jenő 135
Pólya györgy 177
Pólya Tibor 171
Ponori-Thewrewk emil 13
Praznovszky iván 195–196, 199
Prévotat, jacques 203
Pribičević, svetozar 73–76, 82–84
Pritz Pál 190, 193–194, 272
Prohászka ottokár 10–11, 20–21, 31, 109, 

124–128, 133–134, 136–138, 141, 143, 
153, 156, 158, 160–161, 167, 172–173, 
224–225, 310

Purat, andrzej 220 
Putnoky lászló 95-96 
r. sánta istván 283
raab andor 151
radnóti istván 283
radnóti miklós 179

rados gusztáv 92 
raffay ernő 10, 21
rákosi jenő 150, 163
rakovszky istván 18–19
rataj, maciej 228
ravasz lászló 296
rerrich Béla 5, 333–358
révész géza 170
richtmann mózes 131
riesz frigyes 292
ringelblum, emanuel 232
ritoók zsigmond 165
roheim géza 171
romsics ignác 115, 159, 214, 217, 223, 

229, 264, 296
rónai zoltán 170
rossolinski-liebe, grzegorz 179
roszkowski, Wojciech 216–217, 222, 231 
rothermere lord  

ld. Harmsworth, sidney Harold
rotschild, lionel Walter 125
rugonfalvi kiss istván 41–42, 49
rust, Bernhard 178, 185
ruttka ferenc 41, 49, 51–52
s. laczkovits emőke 292
sági Pál 28
sándor Pál 128, 134, 137, 141–142, 174
sándy gyula 343
sárospataki máté 336, 340, 342
sass Béla 41, 51
sass Béláné szül. Csáky mariska 51
sauvageot, aurélien 195
schandl károly 133
schilberszky károly 337, 341
schönfeld józsef 131, 140, 142, 148, 150
schriewer, j. 178
schuler Dezső 282
schuller alajos 90 



369

schück mayer 17
sebestény sándor 300
sebők lászló 69
sidló ferenc 353
sigmond elek 95 
sikorski, Władysław 217
silard, Bela (szilárd Béla) 180
simon lajos 128, 132, 137, 141–142, 147–

148, 150
simonyi zsigmond 117
sinkovics istván 13, 32
sipos Balázs 163, 190, 193, 272
sipos józsef 293
somló Bódog 170
somlyódy istván 294
somogyi szilveszter 343
somos andrás 341
soóky lászló 291
soós ildikó 104
spannenberger norbert 159
spira, Thomas 190
starek, jana 179
steinitz jenő 113
stern, frank 179, 185, 200, 225
steuer györgy 298
stresemann, gustav 207
Świętosławski, Wojciech 234.
szabad györgy 185
szabó Dániel 162
szabó Dezső 56, 164, 246, 254
szabó éva 284
szabó ferenc 160
szabó gyöngyvér 357
szabó józsef 293
szabó miklós 11, 13, 159
szabó Tibor 289
szabolcsi lajos 117, 131, 135–136, 139, 

182–183, 190

szádeczky lajos 297
szakály sándor 5
szalkai jános 185
szamuely Tibor 171
szandtner Pál 288–289, 301
szanto, andrrew 180
szász adolf 40
szász zoltán 150
szathmáry lajos 36
széchenyi istván, gr. 355–356
széchenyi istván, kormánybiztos 304
szécsényi andrás 5, 129, 248, 263–265, 

267, 269, 276, 296, 300, 313
szegvári katalin 165, 225
székely Béla 131, 153
székely ferenc 135
szekfű gyula 115, 246, 260, 310
széll kálmán 181
szendrődy miklós 267–268
szent istván ld. istván, i. (szent)
szent–györgyi albert 289
szentpétery imre 13
szilágyi lászló 113
szilárd leó 180
szinai miklós 196, 249
szinnyei józsef 170
szirmai Vidor 117
szirtes zsigmond 171
szokolay katalin 217 
szolnoky erzsébet 160
szomjas gusztáv 64
szögi lászló 335, 337, 340
szterényi józsef 58
szűcs lászló 196
szűz mária 29, 292
Tahy endre 9, 10, 22–23
Tamási áron 292
Tangl károly 97 



370

Tankó Béla 42, 45, 49
Tasi józsef 282
Teghze gyula 37
Teleki Pál, széki, gr. 115, 210, 216, 246, 

267, 292–294
Teller ede 99
Terrou, fernand 197
Tharaud, jean 204
Tharaud, jérôme 204
Tiefenthaler józsef 9
Tisza istván, szegedi és borosjenői, gr. 

37–38, 45, 55–56, 61–62, 64, 123, 
125, 238, 256

Tisza kálmán, szegedi és borosjenői 125
Toldy ferenc 18
Tomaszewski, jerzy 217–218, 222–223, 

226, 228, 231, 233–234
Tompa mihály 122
Tonelli sándor 358
Tormay Cécile 246
Tóth aladár 24
Tóth lajos 33, 49, 54, 243
Tóth mihály 335–336, 340–341, 344, 349, 

351–352, 355–357
Tóth Pál Péter 267
Török lajos 171
Trefort ágoston 13, 18, 123
Tuhacsevszkij, mihail nyikolajevics 222
Túri Béla 11, 118, 153, 164, 172
Tüdős kálmán 40
Ugron gábor, ifj. 154
Ujvári Péter 149
Ujváry gábor 3, 5, 7, 87, 97, 106, 160, 

168, 170, 222, 237–241, 261, 263–265, 
281, 352

Ulain ferenc 24
Ungár Béla 149

Ungváry krisztián 130, 161, 165
Usetty ferenc 120
Vadász móricz elemér 171
Vajda Tamás 5, 31, 249, 257, 281, 284–285, 

300, 343
Valuch Tibor 264
Vámbéry rusztem 170
Vámossy zoltán 171
Varga lajos 286–287
Varga zoltán 104
Várkonyi fidél 32
Vas istván 177
Vass Béla 302
Vass Henrik 264
Vass józsef 61, 241
Vázsonyi Vilmos 11, 117, 126, 135, 178, 

183, 185, 204
Végváry józsef 274, 276
Vendl aladár 89 
Vendl mária 89 
Veress géza 115
Vértes róbert 113, 129
Verzár frigyes 50
Vészi gyula 50
Vészi józsef 138
Veszprémy Dezső 293
Veszprémy lászló Bernát 5, 129, 135–136, 

141, 153, 161
Veszprémy zoltán 58
Viczián jános 12, 88, 90, 273, 288
Vidor gyula 104
Vienne, louis de 199
Vincze gábor 285
Vizi lászló 28
Vörösmarty mihály 122
Vujkovics lajos 302
Weisz manfréd 42



371

Weiszburg, Chajjim 127
Wigner jenő Pál 99, 180
Wilhelm károly 183
Windischgraetz lajos 43
Witos, Wincenty 217, 221, 228
Wlassics gyula 14–16, 19–20, 22, 24, 31
Wolf emil 177
Wolf, lucien 195, 200, 212–213, 232
Wolfner Pál 11, 104
ybl ervin 346–347, 355
ybl miklós 346
zahavi, jekutiel Cvi 146
zakariás gergely sándor 282
zeidler miklós 190, 193–194, 267, 272, 

294, 324, 350, 353, 357

zeke gyula 185
zelena andrás 285
zempléni árpád 26
zempléni Vilmos 40
zichy nándor, gr. 17
zinner Tibor 17
zsabka kálmán 279
zsabka kálmán 279
zsabotyinszkij, Vlagyimir ze’ev 139
zsembery istván 9, 16–17, 28
zsidi Vilmos 242, 337–338, 340, 342
zsigri géza 112
zsilinszky endre  

ld. Bajcsy-zsilinszky endre





373

HelynéVmUTaTÓ

(a leggyakrabban – szinte minden oldalon – előforduló Budapest és magyarország 
neveket nem tüntettük fel.)

adriai-tenger 25, 118, 274
amerikai egyesült államok 176, 180, 185, 

211
anglia 129, 168, 181, 201
arad 154, 294
ausztria 82, 88, 175–176, 178–179, 181, 

227, 258
Bácska 70, 72–73, 306
Baja 69, 72–73
Bánát/Bánság 70, 72–73
Baranya vármegye 70, 72–73
Baranyai háromszög 70
Bécs 30, 88, 138, 166, 177–179, 239
Becskerek ld. nagybecskerek
Belgrád 67–69, 72–73, 80, 85–86, 177
Berlin 88, 99, 103, 107, 176–178, 180–183, 

185, 239, 253, 256
Bern 177
Besztercebánya 103
Białystok 222
Bologna 177, 343
Bonn 107
Brno (Brünn) 177, 181
Bulgária 199
Csanád 346–350
Csanádi egyházmegye 350
Csehszlovákia 178–179, 183, 227, 258, 

272, 274
Debrecen 5, 28, 33–37, 39–46, 48–50, 

52, 54–57, 59–64, 85, 88, 104–107, 
111, 115, 119, 176, 190, 193, 208, 215, 

 221, 226, 237–238, 241, 243, 246, 
251, 253–256, 268, 283, 299, 301

Délvidék 5, 67–69, 71, 73, 77, 84–86, 
277–278, 281–282, 286–287, 291, 294–
295, 298–300, 303–306, 352

Drezda 177
eger 164, 242
erdély 44, 64, 131, 153, 177, 185, 238, 

254, 272, 277–278, 281, 286–287, 
290–293, 297, 299, 301, 305

észak-erdély 299, 305
esztergom 162
európa 40, 172, 176, 185, 217, 269, 274, 

345, 351–352
franciaország 11, 30, 168, 177–178, 188, 

191–195, 197, 200, 202, 204, 213–214
frankfurt am main 159, 177, 184–185
gelence 297
genf 5, 187, 190, 193, 195, 205, 207, 212, 

247, 249, 335
győr 160, 164, 184, 255, 341
Haifa 132
Halle 177
Hanover/nH 37
Heidelberg 107
innsbruck 161
izrael 125, 132, 185, 204, 212
jeruzsálem 131, 137, 145–146, 157–158, 

186
jezréel-völgy 186
karlsruhe 177, 181



374

kárpát-medence 130, 324
kárpátok 118, 274
kassa 89, 104, 242, 255, 299, 351
katowice 221 
keszthely 283
kolozsvár 18, 44, 55, 88, 90, 104, 107, 

127, 152, 222, 237–238, 241–242, 255, 
258, 274, 281, 283, 285–286, 296–
297, 299, 301, 305, 344, 346, 348, 351

köln 178–179, 182
krakkó 139, 219, 221, 224, 226–228, 232, 

234–235
lemberg 219, 222, 224, 226–232, 234
lengyelország 134, 139, 210, 215–224, 

226–227, 229, 231–233
liberec (reichenberg) 179
lipcse 177
Łódź 219
london 135, 179–180, 200, 203, 212, 273
lublin 219, 227
lwów ld. lemberg
lyon 104
madrid 358
magyar királyság 9, 12, 350, 352
magyarországi szocialista szövetséges 

köz  társaság 32, 45, 54, 93–94, 104, 
107, 116, 120, 128, 181, 239, 244, 246, 
265, 308, 335–336, 340

magyaróvár ld. mosonmagyaróvár
manchester 177
máriabesnyő 108, 248, 264, 296
mosonmagyaróvár 283
moszkva 175
munkács 167, 171
muraköz 70
murántúl (Prekmurje) 69
münchen 88, 107, 177, 181
nagybánya 128, 132

nagybecskerek 68, 72, 76, 78–79, 82
nagyvárad 242, 255
nándorfehérvár 353
nápoly 104
németország 88, 99, 107, 139, 175–181, 

183, 185, 192, 227, 270
new york 130, 135, 152, 176, 180, 200–

201, 203
nyitra 161
olaszország 146, 168, 177, 183, 185
oroszország 175, 192, 200
osztrák–magyar monarchia 176, 215, 224
oxford 178, 200–201
Padova 177, 185
Palesztina 125, 133, 137–138, 144–145, 

150, 152
Párizs 30, 104, 188–189, 192–199, 201, 

205, 212, 239, 358
Pécs 32, 69, 72, 104, 107, 130, 141, 164, 

175–176, 189, 222, 226, 238, 241, 
253–256, 265, 269, 271, 275, 283, 
295, 310, 317, 319–320, 351

Pestszentlőrinc 333, 357–358
Poznań 216, 219–220, 223, 228, 230–231
Poznańi vajdaság 219
Pozsony 33, 52–53, 55, 61, 88, 107, 130, 

158, 161, 164, 177, 184, 222, 237–238, 
241–242, 255, 281, 294, 308

Prága 73, 88, 177–179, 210–211, 300, 351
Princeton 146, 176, 180
radvány 103
rennes 11, 30
róma 26, 104, 177, 239, 347, 353
románia 107, 208
röszke 291
salt lake City 185
selmecbánya 25, 88, 242
sopron 239, 242, 257, 283



375

svájc 175, 177, 183, 260
szabadka 68–69, 72–74, 76, 78–81, 

84–85
szeged 68, 107, 143, 154, 164, 175–177, 

205, 222, 226, 241, 249, 253–257, 
265, 281, 283–306, 333–334, 342–
351, 354–358

szeged-szentmihály 291
székesfehérvár 124–125, 153, 160
szekszárd 223 
szentendre 75
szentpétervár 175
szovjet-oroszország 215
Tanácsköztársaság  

ld. magyarországi szo  cialista  
szövetséges köztársaság

Tel-aviv 212
Temesvár 29, 85, 89, 255, 258, 343
Terézváros: 118 
Tisza 305, 348–349, 353
Torino 104 
Trianon 1, 3, 5, 7, 9–10, 21, 28, 31, 33, 45, 

47, 62–63, 69, 73–74, 105, 115, 119, 
124, 135, 148, 151, 173–174, 186, 
189–190, 210, 217, 220, 226, 237, 240, 
244, 247, 255, 263, 268–270, 272, 

275–278, 298, 307–308, 310, 324, 
333–334, 341–42, 344–345, 347, 350, 
355, 357–359

Újvidék 68, 72, 74–75, 82, 85
Ukrajna 177
Vajdaság 68–69, 74–75, 77, 85, 219
Várna 353–354
Varsó 216–217, 219–221, 223–228, 230–

234
Vas vármegye 69
Velence 358
Versec 82, 294
Veszprém 25, 292
Vichy 196, 198, 201–202
Világos 26
Vilna ld. Vilnius
Vilnius 219, 223, 225–226, 230
Warszawa  

ld. Varsó 
Weimar 178–179
Wilno ld. Vilnius
zágráb 85, 177, 25
zala vármegye 69
zenta 68, 72, 77–80, 85
zombor 68, 72, 74, 78–79, 344, 347, 350
zürich 177, 181, 300



A Magyar Napló Kiadó
az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók

és Könyvterjesztők Egyesülésének,
valamint az 1999-ben alapított
Könyves Szövetségnek tagja
www.konyves-szovetseg.hu

kiadja a magyar napló kiadó kft.
1062 Budapest, Bajza u. 18.

www.magyarnaplo.hu
felelős kiadó a kft. ügyvezetője
felelős szerkesztő zsiga kristóf

Tördelőszerkesztő Bornemissza ádám
a borítót oláh mátyás lászló és Porpáczy zoltán tervezte

készült a Pannónia nyomdában, Budapesten 


