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BEvEZETő

Ifjabb Ugron gábor élete és pályafutása a magyar nemzet és a magyar állam történe-
tének az egyik legszínesebb, egyben legtöbb politikai és társadalmi változását 
magába foglaló korszakával esett egybe . A nyolcvan év folyamán – melyet kötetünk 
főszereplője 1880 és 1960 között megélt – hét rendszerváltás, két vesztes világhá-
ború, az ezek nyomában fellépő állami és politikai összeomlás, megalázó békediktá-
tumok, újrakezdés, két forradalom (1918, 1956), egy százharminchárom napos és egy 
négy évtizedes kommunista diktatúra váltotta egymást a magyar történelemben . 

Ugron életének e traumák mellett külön tragikuma volt, hogy erdélyi, székelyföldi 
származásúként kellett megélnie az első világháborút lezáró trianoni békediktátum 
aláírását, mely következtében román impérium alá került szülőföldje, ahová a máso-
dik bécsi döntés végrehajtásáig nem tudott visszatérni .

A nemesi származású, jogi doktori címét számtalan esetben hangsúlyozó, a máso-
dik világháború végéig nagypolgári életet élő Ugron Gábor életrajza egyszerre nyújt 
politika-, társadalom- és mentalitástörténeti betekintést a boldog békeidőkbe, a Hor-
thy-korba és a kommunizmus éveibe, mivel láthatjuk, hogy a főszereplő és családja 
miképpen élte meg e korszakok változásait, miként igyekezett azokhoz alkalmaz-
kodni, előnyeit kihasználni, illetve a kommunista diktatúra idején legalább a felszí-
nen maradni .

tévedés azt gondolni, hogy egy politikust csak írásban lehet bemutatni, személyi-
ségét, mentalitását, életmódját, reprezentációs tevékenységének részleteit az olva-
sókhoz közelebb hozni . Ugron gábor egy olyan kor gyermekének számított, amely 
már ismerte és egyre rendszeresebben használta a fényképezőgépet. A család által 
megőrzött hagyaték része egy közel száz fényképből összeállított fotóalbum, amely-
ből szintén bemutatunk egy kisebb válogatást. Családtagjai, politikustársai tekinte-
nek ránk a fényképekről, de látható a szenvedélyes vitorlázónak számító Ugron bala-
toni hajója, illetve néhány közéleti esemény résztvevői is.

Az erdélyi származású politikus életrajzát, beszédeit és fotóit bemutató kötet az 
Ugron família kezdeményezésére az ábel Alapítvány, a veRItAs történetkutató 
Intézet és Levéltár, illetve a Magyar napló kiadó munkatársaink összefogásával, 
együttműködésével valósulhatott meg, a Rákóczi Szövetség anyagi támogatásával.

Mindenkinek köszönjük a segítségnyújtást!
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A CsALádI HáttéR

A nagy múltú Ugron család története a szájhagyomány és a famíliában generációról 
generációra öröklődő emlékezet szerint a honfoglalás koráig nyúlik vissza, de jele-
sebb tagjai az írott forrásokban több évszázadra visszamenően is rendre felbukkan-
nak . A nemesi család krónikása – maga is Ugron – így látta nemzetsége történetét: 
„Ábránfalvi Ugron ősrégi székely főnemes (primor)1 családok egyike,2 s mint ilyen 
magát ábránfalváról írja, mely birtokot a honfoglalás óta jure primaeoccupationis 
bírtak. A család tagjai az ősi Ábránfalvát használták előnévként. A régi okmányokon 
az ősi előnév rendesen Ábránfalvának, gyakran pedig Ábrámfalvának íratik. Maga 
az Ugron név is különbözőképp, úgy mint: Ugron, Uogron, Qugron, vgron is íratott. 
Címet az Ugronok soha nem viseltek, s nem is kerestek . Az Ugron név erdélyben, 
csak a XIv. században fordul elő okmányilag először. Magyarországon gyakran 
találkozunk az Ugron névvel a XII . és XIII . században is, ahol különösen a Csák 
nemzetség előszeretettel használta magánnév gyanánt, sőt néha több generáción 
keresztül is hordták e nevet. A legelső erdélyi Ugron, kiről okmányilag említés téte-
tik, Ugron Mihály, a Jakab fia, ki 1398-ban ormányi bíró. A hiteles családfa az eddig 
ismert kutatások szerint Ugron Lászlóval kezdődik, ki 1440 körül élt. László fia 
kelement 1480-ban már ábránfalvi Ugron néven említik . ennek dédunokája Pál ud -
varhelyszéki főkirálybíró, Bethlen Gábor fejedelem tanácsosa és I. Rákóczi György 
főasztalnoka. Bethlen Gábor fejedelem 1626. augusztus 20-án Gyulafehérváron 
kelt oklevelével erősítette meg Ábránfalva, és egyéb Udvarhely-széki birtokaiban. 
Ugyanő szerezte házasság révén Fiátfalvát, melyet utódai szintúgy a mai napig meg-
tartottak . A család 1604-ben és 1635-ben Udvarhely-széken, 1680-ban és 1683-ban 
pedig orbai-széken primori státusban lustrált, s mint ilyenek szerepelnek az 1805 . 
évi legutolsó székely lustrában is . II . Rákóczi györgy fejedelem 1654 . április 30-án 
szamosújvárt kelt oklevelével elnyerték kányádot, és ugyanekkor fiatfalva birtoká-
ban is megerősítették. […] Főkirálybírákat, főkapitányokat, fejedelmi főtiszteket, 
tucatnyi főispánt, sőt királyi biztost is adtak Erdélynek, továbbá katonai főtiszteket, 
várkapitányokat, országgyűlési képviselőket, minisztereket (!), diplomatákat, pártve-
zéreket a magyar társadalomnak . jelenleg Magyarországon, erdélyben, svájcban és 
Ausztriában honosok. Az 1440-ben élt Ugron Lászlótól a ma három ágban élő család 

1 A középkori székely nemesi rend elnevezése, használták rájuk a „főszékely” kifejezést, 1409-ből 
származik első említése a forrásokban.

2 Szilágyi László (dr . vitéz ákosfalvi): Székely primor családok. Budapest, a Szerző kiadása, 1938. 67.
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szakadatlanul származtatja le magát, s Erdély legelőkelőbb családjai között szá  mon -
tartva, azokkal sokszorosan összeházasodva, nagy szerepet játszott a közéletben . 
Ugron júlia, gróf Mikes zsigmond nejeként a zabolai Mikes-birtokon élt, nagyanyja 
volt erdély egyik legjelesebb politikusának gróf Mikó Imrének . Ugron Pál – dictus 
Magnus – (1615.) mint tekintélyes főember gyámja volt Bethlen Gábor erdélyi feje-
delemnek, követ a török szultánnál, később vicekirálybíró, majd főkirálybíró. Ugron 
János (1704-ben követ a Portán) fiaitól származik a ma élő három ág: a mezőzáhi ág 
Istvántól és nejétől, báró Bánffy Annától, a fiatfalvi ág Józseftől és báró Kemény 
Annától, a szombatfalvi ág Jánostól és csicsókeresztúri Torma Máriától. Mezőzáhi, 
bőgőzi, pusztakamarási ágazataik a református, fiatfalvi, szombatfalvi águk pedig  
a katolikus hitvallást követik .

Az ábránfalvi Ugronok címere az ősi székely címerek jellegét viseli. Kék mező-
ben hármas zöld halmon vértezett jobb kar három aranykalászt, és egy aranymar-
kolatú, görbe szablyát tart, mely egy fekete üstökű és fekete bajuszú tatárfőn van 
keresztülütve .

A pajzs felett a régi magyar főnemesség ötlevelű koronája díszlik. A székelység 
jelzője a hold és nap néha pajzsban, néha azon kívül került alkalmazásra, vagy ese-
tenként hiányzik . A pajzsot régente rendszerint két borostyánág környezte . Pajzs-
tartóul két oroszlánt használnak . siebmacher szerint a család egyes tagjai egy egé-
szen hasonló, de mégis némileg eltérő címert használtak, melyen a pajzs hasítva van, 
s a jobb, ezüst mezőben egy szakállas vitéz kék dolmányban, kék nadrágban, sarkan-
tyús csizmában, hosszú, prémezett, veres mentével, s kucsmával, melyen három sas-
toll van. A vitéz jobb kezében három aranykalászt tart, az aranyövről kard lóg le.  
A bal mező azonos a fentiekben leírt címerrel, azzal a különbséggel, hogy nem tart  
a vértezett kar kalászt is. Megjegyzendő, hogy ezek nem adományozott címerek, 
hanem az Ugronok ősnemesek lévén önként felvett címerüket használták, mely a hasz-
nálat által nyerte el a jogosultságot.”3

Az ifjabb Ugron Gábor személyes hagyatékában fellelhető 1884-es újságcikkben 
további információkat találunk a család származására és történetére vonatkozóan, 
ám ezeket a kijelentéseket alátámasztó hiteles történeti forrás nem áll rendelke-
zésünkre. „Ez időből (1240 körül) tűnik föl először a család nemesi előneve »de 
ábrámfalva« mely mellett gyakran viselték és viselik a kányádi, csikszentmihályi, 
szörcsei s bögözi előneveket is az adományozott birtokok után, de büszkeségük 
ábrahámfalva volt, mint nem kapott, de vérük árán szerzett tulajdon . Udvarhely-

3 Ugron András tanulmánya a család történetére vonatkozóan . http://5mp .eu/web .php?a=ugron 
(2019 . október 31 .)
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szék nagy része valaha az Ugron ábrahámé volt, s ezért nevezték ábrahámföldnek, 
mely név később Ábrahámfalvára vonatkozott.”4

Ezt az előnevet használta a katolikus, szombatfalvi ághoz tartozó, id. Ugron Gábor 
(1847–1911) is, kötetünk címszereplőjének édesapja. Közismert életutat járt be, poli-
tikusi pályája előtt belépett Garibaldi seregébe, majd szemtanúja volt az 1871-es fran-
cia–porosz háborúnak, a kommün idején az Ellenőr című lap számára küldte haza 
beszámolóit a körülvett Párizsból. Hazatérésekor hírneve már megelőzte őt, ennek 
köszönhetően 1872-ben képviselőnek választották. Egy háromesztendős megszakí-
tástól eltekintve – az 1896-os választásokon nem sikerült mandátumot szereznie, 
csak egy pótválasztáson három évvel később – élete folyamán mindvégig tagja volt  
a magyar országgyűlésnek.5 1874-ben részt vett a függetlenségi Párt megalapításá-
ban, az 1880 és 1890 közötti időszak egyik jellegzetes ellenzéki személyisége volt.  
A párton belüli ellentétek következtében 1881-től Ugron különutas politikát folyta-
tott, vezetésével megalakult az úgynevezett Ugron-párt, vagy „erdélyrészi független-
ségi párt” ám szervezetileg nem váltak külön az anyapárttól. Ellenzék címmel saját 
újságot létesítettek, itt közölték különálló programjukat . „ebben követelték a függet-
len magyar állam megteremtését hazai iparral, önálló vámterületet, külön nemzeti 
bankkal, saját hadsereggel, amelyben csak az uralkodó személye közös . felvállaltak 
speciális erdélyi követeléseket is, közöttük az állattenyésztés és földművelés fejlesz-
tését és a kolozsvári egyetem európai rangra emelését.”6

Politikustársai a Rabonbán névvel illették az idősebb Ugront. Mozgalmas életpá-
lyája 1911-ben ért véget. Mindvégig függetlenségi álláspontot képviselve jelentős 
negyvennyolcasnak számított, de az ellenzék 1906-os győzelmét követően már nem 
vállalt aktív politikai feladatot. Idősebb Ugron Gábor személyére és politikai hagya-
tékára fia a következőképpen emlékezett vissza: „Ugron Gábornak vagyok fia, fia az 
öreg, a nagy Ugron Gábornak, a rabonbánnak hasonnevű fia, megterhelve egész poli-
tikai pályafutásomban azon súlyos örökséggel, melyet a politikai Herberteknek7 kell 
elviselniök, – a nagy apák nagy tehetségének árnyékát, az összehasonlítás magas 
súlyú handikapjét. […] A Herbertek politikai versenye tehát handikap, – ők szalad-
nak mindig a legnehezebb súllyal, – és ez azon megterhelés melyet nekem is, még 

4 Földváry István: Az ábrahámfalvi Ugron nemzetségről. Marosvidék, 1884 . november 13 .
5 1872-től 1896-ig Udvarszékhely, Kolozsvár, Marosvásárhely, Kecskemét, Szatmár, 1899-től a halá-

láig Szilágysomlyó választókerületét képviselte az országgyűlésben.
6 Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. köt. Főszerk. vida István . budapest, gon-

dolat, 2011 . 60 .
7 A német egységet megalapító Otto von Bismarck kancellár fia volt Herbert, akit híres apjához mér-

tek a kortársak. Az összehasonlításból a fiú a politikai eredmények tekintetében vesztesen került ki. 
Herberteknek nevezték ezután a nagy politikusok sikertelenebb fiait. Ifjabb Ugron Gáborra azon-
ban nem illik ez a fajta önjellemzés .



12

atyám halála után is mindenkor hordanom kellett.”8 ámbár édesapja igen komoly 
politikai örökséget hagyott hátra fia számára, de az nem követte az atyai utat és  
a negyvennyolcas ellenzékiség helyett a hatvanhetes politika mellett foglalt állást .

Egy másik visszaemlékezéséből többek közt azt is megtudhatjuk, hogy milyen 
tekintély és szigor övezte édesapját a családban, amelynek jelentőségét fia csak 
később tudta megérteni és értékelni. Ifjabb Ugron Gábor egyetemi éveit követően 
kapcsolatukról a következőképp nyilatkozott: „Attól a pillanattól kezdve, hogy tanul-
mányaimat elvégeztem és a magam erejével kezdtem kenyeremet megkeresni, többé 
soha az ő részéről semmiféle anyagi támogatásban nem részesültem, mert elve volt 
az, hogy a kenyeret a kezembe adva, most már boldoguljak a magam erejéből. Most 
már nem az apa állott szemben a fiúval, hanem egy bölcs, sokat tanult és sokat tapasz-
talt jó barát a fiatalabb baráttal szemben, megadva a tanácsot és az irányítást, ha ezt 
szükségesnek tartotta, vagy, hogy ha én ezt kikértem tőle, amely utóbbival gyakran 
éltem. Előfordult az is, hogy más véleményen voltam, mint ő és ha ezt kifejtettem 
neki, sohasem haragudott, de viszont a felelősséget teljesen áthárította reám. Még az 
sem bántotta később, amikor nem voltam vele egy politikai nézeten. Annyira ment 
az engedékenységben e tekintetben, hogy mindig elismeréssel nyilatkozott politikai 
önfegyelmezettségemről, tréfásan mondva hogy:  Egy családban két generációnak 
impulzív temperamentuma tönkre teszi a jövő generációt. […] A politikában minden 
szempontot félretéve az opportunitást sohasem ismerő, féktelen és fékezhetetlen, de 
éppen ezért maga előtt mindent elsöprő és hirtelen impulzív temperamentummal 
bíró egyéniséget a család érdekében fel kell hogy váltsa legalább egy generációra  
a politikai meggondoltság, fegyelmezettség és józan mérséklet képviselője.”9

Édesanyjáról, zarándi Knöpfler Máriáról (1854–1935) már kevesebbet tudunk, 
csupán az ismert, hogy szintén politikusi családból származott . édesapja, zarándi 
Knöpfler vilmos (1815–1882) az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején 
tábori orvosként tevékenykedett és a zalatna körüli harcokban súlyosan megse-
besült . Még véget sem értek a Haynau-féle megtorlások, de már 1850-ben kinevez-
ték Székelyföld főorvosának a volt szabadságharcost. Marosvásárhelyen 1875-ben, 
1878-ban és 1881-ben is megválasztották országgyűlési képviselőnek. Korának híres 
erdélyi szemész-, szülész- és sebészorvosaként tartották számon . Leánya 1877-ben 
házasodott össze idősebb Ugron Gáborral és idővel négy gyerekük született: vilma, 
András, tibor és gábor .

8 Ugron Gábor levele az „Amerikai Magyar Népszava” szerkesztőjének, 1921. október 17. Ugron 
gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka az Ugron család birtokában (A továbbiakban: 
Ugron-hagyaték) .

9 Ugron gábor: fiuk apáikról . Pesti Hírlap, 1927 . május 15 . 35 .
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Az Ugron-família ágai erdély-szerte rendelkeztek földbirtokokkal a dualizmus 
korában. Az első világháború előtti utolsó – 1911-es megjelenésű – gazdacímtár ada-
tai szerint három vármegyében voltak erdők, legelők, rétek, szántók a tulajdonukban. 
A kolozs vármegyei novolyban Ugron ferenc és társai nevén 284, Pusztakamaráson 
418, illetve nagynyulason Ugron jánosnak 279 katasztrális hold földje volt . torda-
Aranyos vármegye területén Ugron Istvánnak (a gazdacímtár nyilvántartása szerint 
bukaresti lakos) Mezővelkéren 745, valamint Mezőzáhon 1005 hold földje volt. Ud -
varhely vármegyében ábránfalván Ugron István 212, rokonai 240, székelyudvar -
helyen Ugron ákos 355, fiát faluban Ugron zoltán 525 katasztrális hold birtokot 
mondhatott a magáénak .10

kifejezetten ifjabb Ugron gábor, vagy édesapja nevén egyetlen hold földbirtok 
sem szerepelt az 1911-es gazdacímtárban . ehhez az is hozzájárult, hogy a Rabonbán 
– politikai érvényesülése érdekében – már korábban felélte a tulajdonát képező bir-
tokállományt, illetve a 19 . században az úgynevezett székely kisvasút és egy szé-
kely–magyar pénzintézet csődbement, ami tönkretette a bennük anyagi érdekeltség-
gel rendelkező idősebb Ugront is.11

A família egyes tagjai az 1920-as trianoni békeszerződés aláírása után is a román 
impérium alá kerülő Erdélyben maradtak, így tudták tulajdonukat megőrizni egé-
szen az 1946-os államosítás idejéig .12

10 Gazdacímtár. szerk . rUbinek gyula . budapest, Pátria, 1911 . 378–380 ., 755 ., 807 ., 810 .
11 Ugron gáspár közlése .
12 A romániai kommunista diktatúra bukását követően, 1993-ban az Ugron család visszaigényelte 

egykori földbirtokait és ingatlanjait . A visszaszerzett területek kezelése érdekében 2005-ben létre-
hozták az Ugron Alapítványt, amely a földvagyont egyben kezeli, mert nem látták értelmét annak, 
hogy a rokonság tucatnyi tagja között felaprózzák a visszakapott földeket . Az Alapítvány segítsé-
gével pedig támogatni tudják az erdélyi magyar fiatalok helyben maradását, valamint a magyar 
nyelvű óvodák, iskolák fenntartását. Ld. SinkovicS ferenc: Csúcs a Hargitán . A székelységért gon-
doskodik az ősi Ugron család. Magyar Demokrata, 2007 . augusztus 23 . (A továbbiakban: SinkovicS) . 
20–21 .
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gyeRMekéveI és IfjúkoRI tAnULMányAI

Ifjabb Ugron gábor 1880 . január 8-án született Marosvásárhelyen . gyermekkorát itt 
és Udvarhely vármegyében töltötte. Ötesztendős korában kezdte meg tanulmányait 
székelyudvarhelyen, itt végezte el a négy elemi osztályt . Innen a budapesti kegyes-
rendi – piarista – főgimnáziumba felvételizett sikeresen. Kollégista diákként már 
aktívan tevékenykedett tanulmányi időn kívül, a vörösmarty Önképző Kör vezetését 
látta el, több más diákszervezeti tagsága mellett .

Fennmaradt egy levele 1891-ből, melyet édesanyjához intézett, és amelyből bete-
kintést nyerhetünk a diák életmódjába . „édes jó mama! Holnaphoz egy hétre már 
kikapjuk a bizonyítványt, és azután egy pár nappal már mamával lehetek . ne hara-
gudjék mama, hogy nem csütörtökön írtam, hanem pénteken, mert csütörtökön sok 
tanulni valóm volt. Egy pár nappal ezelőtt itt volt a főigazgató úr, és én újból feleltem 
előtte, ő pedig engem megdícsért. A múlt vasárnap itt volt nagymama, Róza néni és 
Oszkár bácsi. ők kivettek engem és elvittek a színházba és én nagyon jól mulattam. 
Itt most árvíz volt, a Duna 7½ métert nőtt és majdnem elöntötte Budapestet. Nagy-
mamának, vagyis a vásárhelyinek írtam tegnapelőtt. A kolbászt ma kaptam meg.  
A tanulás mint rendesen, jól megy . nincs semmi bajom . Papa már igen rég itt letett 
325 forintot, hanem én elfelejtettem a nyugtát neki odaadni, és én most küldöm azt . 
Még egyszer köszönöm a kolbászt és ezerszer csókolva kezeit, maradok hű gyer-
meke, gábor .”13

Az 1897-ben letett sikeres érettségi vizsga után megkezdte egyetemi tanulmá-
nyait . Miután ugyanazon évben felvételt nyert a budapesti tudományegyetem jogi 
fakultására, külföldi tanulmányútra indult . Az 1897–1898-as tanévet Lipcsében 
végezte, majd újabb egy tanévet töltött el genfben . 1899-ben visszatért budapestre, 
ahol sikeresen letette szigorlati vizsgáit. Tanulmányai alatt kitűnt szorgalmával és 
aktív részvételével az oktatáson kívüli tevékenységekben. A Joghallgatókat Segítő 
Egyesület elnökeként számtalan feladatot elvállalt. Szorgalmának köszönhetően 
1901-ben elnyerte az államtudományi tudorságot. Egyetemi éveire a következőképp 
emlékezett vissza: „jeles tanuló voltam a gimnáziumban és sokat tanultam az egye-
temen is . Hisz semmi sem ambicionál jobban, mint a nagy apák példája . Lipcse és 
genf egyetemei után budapesten kellett szigorlatoznom . A tételes tárgyakat nem 
szerettem, a politikát érintő tárgyakat, a jogtörténelem, a közjog, a közgazdasági 
tudományok voltak a kedvenceim. Politikából Concha Győző vizsgáztatott, édes 

13 Ugron gábor levele édesanyjához, 1891 . március 13 . Ugron-hagyaték .
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atyám tanuló társa és kenyeres pajtása. És én, a politikai pályára készülő mindig jeles 
tanuló – megbuktam politikából . életem egyik legszomorúbb napja volt ez . Önbizal-
mam, minden jövő tervem és vágyam összeomlása volt ez a bukás. Ismerve atyám 
hihetetlen szigorát, fel voltam készülve a legrosszabbra. És csudák csudája – ő volt 
az, aki megvigasztalt és aki megbillent lelki egyensúlyomat helyreállította . Mert 
közben találkozott Conchával, aki bukásom indokául azt hozta fel, hogy a politikai 
pályára készülő fia Ugron Gábornak – egy ifjú Ugron Gábor – tízszer annyit kell, 
hogy tudjon politikából, mint amennyit más fiatalembernek tudnia kell. Így köszön-
hettem életem első bukását is édes atyámnak. És mi volt a vigasz, amivel atyám 
ambíciómat újra felkeltette? találkoztunk az utcán az agg tisza kálmánnal . kérdi 
Tisza atyámat: »Ki ez a fiatalember?« Mire atyám reám nézve így felelt: »Ez az én 
Pistám!«”A diák Ugron Gábort apja gyakran magával vitte politikai eseményekre. 
Többször előfordult, hogy parlamenti viták nagy jelentőségű beszédeire, alkalom-
adtán saját felszólalásai alkalmával elkísérte az ifjú az országgyűlésbe.
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CsALádALAPÍtás

Édesapja családjával a Székelyudvarhely melletti Szombatfalván élt az ősei által év -
századok óta birtokolt kúriában . ebben az épületben – amely még ma is áll szé -
kelyudvarhely Szelyke felőli kijárata mellett – élte gyermekkorát ifjabb Ugron Gábor 
is . gimnazista és egyetemi évei után, visszatérvén erdélybe, politikai pályája miatt 
már Marosvásárhelyen lakott és bérelt egy lakást .

Marosvásárhelyen ismerkedett meg későbbi feleségével, Szalay Lívia Karolina 
Augusztával, aki szalay Imre és trefort Mária lányaként rangos családból szárma-
zott. Esküvőjükre 1906. február 19-én került sor Budapesten, a belvárosi római kato-
likus templomban . több jeles személy is megtisztelte az ifjú párt jelenlétével, többek 
közt Dániel Gábor volt szabadelvű párti országgyűlési képviselő és báró Eötvös 
Loránd, akik tanúként szerepeltek azon az esküvői misén, amelyet dr. Fraknói vilmos 
címzetes püspök és történetíró celebrált. Esküvőjükről a marosvásárhelyi Székely 
Lapok című napilap a következőképp emlékezett meg: „E hó 19-én tartotta ifj. Ugron 
Gábor esküvőjét szépséges menyasszonyával: Szalay Líviával Budapesten. […]  
A szép ifjú pár rövid nászútra indult, a városunkba térnek vissza csakhamar, sokan 
várják szeretettel.”14

Öt gyermekük született házasságuk első tizennyolc esztendejében. Első gyerekük 
Mária, 1906. november 25-én született Nagyszőlősön, Ugocsa vármegye megye-
székhelyén, mivel 1906 és 1910 között Ugocsa vármegye főispáni tisztségét töltötte 
be édesapja . Mária férjével, Podhorszky györggyel a második világháborút köve-
tően az Amerikai Egyesült Államokba távozott. Ott élt, majd nyugdíjazása után Salz-
burgba költözött, ahol 1987-ben halt meg . 

Gábor és Imre fiai ikrekként látták meg a napvilágot 1908. október 16-án Buda-
pesten . gábor gépészmérnökként végzett az egyetemen . A második világháború 
alatt repülőgépét lelőtték, de a zuhanást követően életben maradt, német kórházak-
ban ápolták, felépülését követően vezérkari tisztként szolgált tovább a  harcok végéig. 
A háború után gépészmérnökként dolgozott 1961-ben bekövetkezett hirtelen halá-
láig . Három gyermeke született .

Ikertestvére Imre gazdász volt és a családi birtokokon dolgozott . A második világ-
háború alatt tartalékos tisztként teljesített szolgálatot. A világháborút követően rövid 
betegség után 1946-ban meghalt, két gyermeket hagyva maga után .

14 Székely Lapok, 1906 . február 22 . 2 .
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Ifjabb Ugron gábor negyedik gyermeke István volt, aki 1917 . február 24-én szüle-
tett . Hivatásos katonának tanult a Ludovika Akadémián . A világháború után politi-
kai okokból négyszer ítélték el . Utolsó szabadulására 1963 januárjában került sor, 
melyet tizenkét esztendeig tartó rendőri felügyelet követett. Az 1989–1990-es rend-
szerváltás után rehabilitálták, 1995-ben visszakapta katonai rangját és előléptették 
ezredessé . 1997-ben hunyt el . Öt gyermeke, húsz unokája és negyvennyolc déduno-
kája ápolja emlékét .

Ugron gábor legkisebb leánya, éva 1924 . május 25-én született . A második világ-
háború után a budapesti angol követségen dolgozott, férje Ivancsó Miklós pedig az 
amerikai követségen . 1951-ben disszidálási kísérletük során, még az országon belül 
elfogták őket, és kémkedés vádjával Évát tizenkettő, férjét huszonöt év börtönbün-
tetésre ítélték . 1956-os szabadulásuk után az Amerikai egyesült államokba mene-
kültek. Halálukat követően hamvaikat Székelyudvarhelyen, a családi kriptában 
helyezték el .
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POLITIKAI PÁLyAFUTÁS AZ ELSő vILÁGHÁBORúIG

egyetemi diplomájának megszerzése után, 1901-ben a csíkszeredai garnizonban állo-
másozó, közös hadseregbeli 8 . dzsidás ezredbe – lándzsával harcoló lovassághoz – 
sorozták be az ifjabb Ugront, majd egy esztendővel később szolgálatképtelenség 
miatt elbocsátották .

Tisztviselői – közéleti – karrierjét 1902-ben kezdte meg, amikor Maros-Torda vár-
megyében helyettes szolgabírói állást kapott . A marosvásárhelyi Székely Lapok című 
kormánypárti politikai újság a következőképpen írt a kinevezéséről:

„A kicsi Ugron – szolgabíró. vármegyénk főispánja a Simén Béla főszolgabíróvá 
történt kinevezése folytán ideiglenesen üresedésbe jött szolgabírói állásra dr . ifj . 
Ugron gábort helyettesítette s szolgálattételre az alsómarosi járásba osztotta be . 
Örömmel üdvözöljük e sok reményre jogosító, kitűnően képesített, rokonszenves fia-
tal jogászt vármegyénk szolgálatában és derék tisztikarunk sorában.”15

Ebből a tisztségből kiindulva folyamatosan lépett egyre magasabb pozícióba a te -
kintetes vármegye szolgálatában. Szolgabíró majd főszolgabíró lett egy esztendőn 
belül. Munkája mellett 1904-től előadások tartását is elvállalta a Királyi Közigazga-
tási tanfolyamon, Marosvásárhelyen . 1905-ben Maros-torda vármegye közigaz-
gatási bizottságának választott tagsága mellett a Marosvásárhelyi takarékpénztárak 
felügyelőbizottsági tagságát is megszerezte, ám ezeket a tisztségeket csak rövid ideig 
tölthette be . Politikai nézeteit tekintve nem édesapja nyomdokait követte, nem az  
ő nézeteit osztotta, hanem az akkor még hatvanhetes ellenzéki nézeteket képviselő 
Apponyi Albert csodálója és tisztelője lévén, az általa képviselt irányzatot követte. 
Annak ellenére, hogy kevés ideig – Apponyi 1904-es kilépéséig – a Szabadelvű Párt16 
tagja volt, édesapjával folyamatosan egyeztetett politikai ügyekben, tanácsait kikérte 
és a legtöbb esetben meg is fogadta .

A széll-csend (széll kálmán miniszterelnöksége) után kialakult belpolitikai vál-
ság jelentős fordulatot és egyben lehetőségeket hozott az életében. A Tisza István 
miniszterelnök vezette Szabadelvű Párt az ellenzéki obstrukció letörésével próbálta 
meg a kibontakozó parlamenti válságot megoldani, amely végül a kormánypárt 

15 A kicsi Ugron – szolgabíró . Székely Lapok, 1902 . július 26 . 2 .
16 anka László: A harminc évig kormányzó Szabadelvű Párt (1875–1905). In: „Indivisibiliter ac 

Inseparabiliter” – „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul”: A kiegyezés 150. évfordulója alkal-
mából rendezett tudományos konferencia előadásai. szerk . Szakál Imre . beregszász – Ungvár, 
RIk – U kft . 2018 . 54–80 .
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erkölcsi erodálódásához és az 1905-ös esztendő elején megtartott képviselőházi 
választások elvesztéséhez vezetett .

Az idősebb Ugron – függetlenségi és negyvennyolcas nézetei révén – köztudot-
tan tisza-ellenes volt . A hagyományosan ellenzéki Maros-torda vármegyébe láto-
gató Ti  sza István választások előtti korteskörútjáról így tájékoztatta fiát: „Édes 
Gábor! Tisza Maros-vásárhelyre megy. Arra kérlek, tartsd magad mindentől távol, 
úgy jobbra, mint balra . A hivatalos dolgodat végezd, de másba és többe ne menj, mert 
amit Tisza tett az minden becsület, a hazafiság ellen való szemérmetlen vétek. Te 
szembe nem szállhatsz, és melléje sem állhatsz. Az ő bukása minél később annál 
mélyebb lesz . neki sem visszatérni, sem megállania nem lehet és minden lépése 
lefele visz, ha még úgy teszi is, hogy felfele indul. Ölel édesapád.”17

Levelében az aggódó atya minden bizonnyal a tisza körül, valamint a parlament-
ben kialakuló politikai botrányra, az úgynevezett zsebkendőszavazásra és az ellen-
zéki ellenállás letörésére tett tisza-törekvésekre utalt . ez nem csak az ellenzék körei-
ben, hanem tisza saját pártján belül is óriási felháborodást váltott ki, és pártja az 
1905-ös választásokon megbukott . nem csoda tehát, hogy az édesapa ezekben a poli-
tikailag viharos időkben védte és tanácsokkal látta el a fiát, nehogy a politikai jövő-
jét negatívan befolyásoló, meggondolatlan lépésre ragadtassa magát ebben a forró téli 
időszakban, amilyennek 1904–1905 fordulója számított. 

Az 1905-ös választáson ugyan a közjogi, kiegyezésellenes, 48-as ellenzék győ-
zött, de mégsem a függetlenségi Párt alakított kormányt, hanem a ferenc józsef 
király által kinevezett úgynevezett darabontkormány alakult meg, fejérváry géza 
báró vezetésével . Az új kabinet által a vármegyébe kinevezett királyi biztos ifjabb 
Ugron Gábort is megfosztotta addig viselt tisztségétől, mivel az megtagadta az 
együttműködést. „A királyi biztos tegnap dr. ifj. Ugron Gábort, a marosi alsó járás 
szolgabíráját hivatali engedetlenség miatt minden föltétel nélkül elmozdította, s uta-
sította őt, hogy hivatalából távozzék” – írták a marosvásárhelyi Székely Lapokban .18

ennek következtében az ifjú hivatalnok rövid ideig ügyvédjelöltséget vállalt, majd 
a király és a koalíció kiegyezése után a székelykeresztúri választókerületben képvi-
selőjelöltségre vállalkozott. Képviselői mandátumot azonban nem szerzett, ugyanis 
az újra kiírt, 1906-os választások előtt a kompromisszum megszületésének követ-
keztében az új kormány Ugocsa vármegye főispánjává nevezte ki.19

Maros-Torda vármegyében 1905-ben Bethlen István gróf nyerte a képviselői 
választásokat. A nála hat évvel idősebb Bethlent – bár már korábban is találkoztak – 

17 Idősebb Ugron Gábor levele Ugron Gáborhoz, 1904. december 6. Ugron-hagyaték.
18 Székely Lapok, 1906 . március 25 .
19 HaeFFler István (szerk .): Országgyűlési almanach az 1931–36. évi országgyűlésről. budapest, 

MtI, 1931 . (A továbbiakban: HaeFFler) . 305 .
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nyilvánosan beszélni először 1901-ben hallotta. Az akkor még gazdálkodó Bethlen 
hamar politikai pályára lépett, és Marosvásárhelyen tartotta politikai pályafutásának 
első beszédét, amelyen Ugron Gábor is jelen volt. Beszédével jó benyomást tett rá, 
hiszen hasonló nézeteket vallott: „tartalmas, az elméleti tudástól duzzadó, szép be -
széd volt, de erős lámpalázzal küzdött, és megérzett a gyakorlat hiánya.”20 bethlen 
Istvánnal való kapcsolata Ugron karrierjének több fontos pillanatában is meghatá-
rozó volt . bethlen 1905 januárjában az egyesült ellenzékhez csatlakozva jelöltette 
magát a soron következő választásokon, s a fiatalabb Ugront gyorsan a támogatói 
között tudhatta. Bethlennek a képviselőválasztások harcaiban a szabadelvű jelölttel, 
a vármegyei apparátus által támogatott sándor kálmánnal kellett megküzdenie . 
Bethlen Ugron mellett könnyen megnyerte magának a megye fiatal reprezentánsait, 
akik szintén hasonló nézeteket osztottak . Így mögötte sorakozott fel „désy zoltán, 
Gál Sándor, Urmánczy Nándor és ifjabb Ugron Gábor, akik korban maguk is fiata-
labbak s politikailag úgyszintén apponyisták voltak.”21 Apponyi marosvásárhelyi 
útjának köszönhetően és a szövetkezett ellenzék általános támogatottsága által Beth-
lennek sikerült mandátumot szereznie .

Ifjabb Andrássy gyula gróf, a koalíciós Wekerle-kormány belügyminisztere az 
alig huszonhét esztendős Ugron Gábort 1907. március 19-én ideiglenesen, majd vég-
legesen kinevezte Maros-torda vármegye és Marosvásárhely törvényhatósági jogú 
város főispánjává. Megyevezetői működéséről és programjáról betekintést nyerünk 
az 1907. április 6-án elmondott beiktatási beszédéből, amelyben a következőket tűzte 
ki célul: „béke a közéletben, rend a közigazgatásban, áldásos munka vármegyénk és 
hazánk érdekében.”22 A szónok egy lényeges törekvésére is felhívta a figyelmet: a vár-
megyében kialakult ellenségeskedés megszüntetésére . A darabontkormány rendel-
kezései és az általuk kinevezett királyi biztosok rendeletei ellen a vármegyék és köz-
tük Maros-Torda vármegye is erőteljesen fellépett: megtagadták az együttműködést 
az általuk illegitimnek tartott kormánnyal, így fejezvén ki tiltakozásukat .

voltak azonban olyan személyek, akik a nemzeti ellenállást figyelmen kívül 
hagyva együttműködtek a Fejérváry-kabinettel és a kiküldött királyi biztossal. Ilyen 
volt Erősdi Sándor vármegyei főjegyző, akit Andrássy belügyminiszter később fel -
függesztett az állásából, a darabontkormánnyal való együttműködése miatt. A fő -
jegyző nem fogadta el a döntést, fellebbezést nyújtott be. Ügye éveken át elhúzódott 
és a vármegyei közélet egyik legkomolyabb összetűzésévé nőtte ki magát. Az új, 
immáron koalíciós kormány felállása után megkezdődött Erősdi és társai számon-

20 romSicS Ignác: Bethlen István. budapest, osiris, 1999 . (A továbbiakban: romSicS, 1999 .) 40–41 .
21 Uo . 46 .
22 beiktatási beszéd, I . rész, 13 . Ugron-hagyaték .
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kérése, amely komoly konfliktusokat gerjesztett a törvényhatósági bizottságon belül. 
A darabontkormány ideje alatt visszalépő tisztviselők helyét elfoglaló és olykor 
anyagi hasznokat is szerző személyek elleni eljárás olyan mérvű konfliktust okozott, 
amely egyrészt gátolta a vármegyei adminisztráció működését, másrészt fennakadá-
sokat okozott a megyei gazdasági életben is. A felfüggesztett vármegyei tisztviselők 
elleni bírósági eljárás mihamarabbi és igazságos lefolytatását támogatta az újonnan 
kinevezett Ugron Gábor. Erősdi esetének kiemelését azért tartottuk fontosnak, mert 
az új főispán emiatt olyan szintű csatákat vívott, amelyek az országos sajtó figyelmét 
is felkeltették . Az ügyben 1909-ben született ítélet, mely szerint marosvásárhelyi tör-
vényszék kilencven nap fogházra és 1800 korona pénzbüntetésre kötelezte Erősdit.  
A történet pikantériája, hogy amikor 1910-ben a tisza István által újonnan létreho-
zott Nemzeti Munkapárt színeiben fellépő Khuen-Héderváry Károly új hatvanhetes 
kormányt alakított, Erősdit Ugron Gábor utódává, főispánnak nevezték ki a várme-
gye élére. Okkal számíthattak tehát a koalíciós kabinet pártján állók Erősdi Sándor 
revansára, amely végül a megyei képviselőválasztási harcokban merült ki.23

Főispáni működése folyamán rengeteget utazott Ugocsa megye székhelye Nagy-
szőlős, Budapest és Marosvásárhely között. Saját állítása szerint a három törvényha-
tóság főispánjaként hetente kellett beszédet mondania a legkülönbözőbb alkalmak-
ból . Marosvásárhelyen további tisztségeket látott el, többek közt a marosvásárhelyi 
Agrár Takarékpénztár felügyelőbizottságának elnökségét, valamit a helybeli római 
katolikus egyházközség egyháztanácsosi tagságát. Ettől kezdve igyekezett megtar-
tani a gazdasági társaságokban betöltött pozícióit, valamint a katolikus egyház veze-
tőivel is próbált jó kapcsolatokat ápolni.

A darabontkormányt követő koalíció további lehetőségek kapuját nyitotta meg az 
ifjú Ugron Gábor előtt, ám a koalíciós Wekerle-kabinet morális összeomlása, a füg-
getlenségiek szétszakadása és a képviselőházi választások elvesztése miatt ez az 
állapot csak 1910-ig tartott. Ezt követően – ugyancsak 1910-ben – a Khuen-Héder -
váry-kabinet belügyminisztere Ugron Gábort a saját kérésére felmentette főispáni 
tisztségeiből. Ennek okáról a törvényhatósági bizottsághoz küldött levelében a követ-
kezőképp írt: „Mivel azon kormány, melynek bizalmából Maros-vásárhely sz[abad]. 
kir[ályi]. város főispáni állását betöltöttem, – állásától felmentetett és helyét egy oly 
politikai irányzat férfiai foglalták el, – akiknek egyrészt bizalmát nem bírhattam, – 
de másrészt lelkiismeretemmel, politikai meggyőződésemmel és párthűségemmel 
összeférhetőnek nem találtam, hogy politikai természetű állásomban tovább megma-

23 romSicS, 1999 . 62–63 .
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radhassak, állásomról benyújtottam lemondásomat, – mit ő felsége legmagasabb 
elhatározásával elfogadni kegyeskedett.”24

Főispánsága után egy évig vasútépítéssel kapcsolatos területen vállalt munkát. 
Először az erdélyi Helyi Érdekű vasutak igazgatóságának tagjává választották, vala-
mint a Zsitvavölgye Helyiérdekű vasúti Rt. igazgatósági tagja lett 1911-ben. A kö -
vetkező évben az Ungvár környéki helyiérdekű vasúti Rt. igazgatósági tagságát is 
elvállalta. Szerteágazó érdeklődését bizonyítja, hogy a felsorolt tisztségek mellett  
a Magyar–Francia Biztosító Társaság választmányi tagja, valamint szűkebb pátriájá-
ban, a Marosvásárhelyi sport egyesület elnökségi tisztségét is betöltötte . ezekben 
az években szintén a több helyen felbukkanó, igen aktív személy képe jelenik meg 
előttünk.

Mindemellett megtartotta Marosvásárhely törvényhatósági bizottsági tagságát .  
A rövid, Erősdi-féle főispánság lejárta után, az 1911-ben kinevezett új főispánt, gróf 
Haller jánost már Ugron köszöntötte beiktatása alkalmából a város törvényhatósága 
nevében .25 ebben a beszédben békejobbot nyújtott a kormánypártnak és a helyi poli-
tikusoknak egyaránt, akikkel elmondása szerint a koalíció kormányzásának idején 
is jól együtt tudtak működni. Az aktív politizálásból való rövid visszavonulás és 
helyzetének bebiztosítása volt jellemző életének ezen rövid szakaszára.

Ellenzékbe kerülése után politikai jellegű tevékenysége ideiglenesen háttérbe szo-
rult. Élete ezen időszakára jellemző, hogy aktívan reagált ellenzéki újságokban a po -
litikai élet aktuális eseményeire és különböző rendezvényeken szólalt fel. Egy ilyen 
alkalommal 1912-ben Kolozsváron az egyesült ellenzék által tartott népgyűlésen 
mondott beszédet, melyben ismét elkötelezte magát az ellenzéki politika mellett .  
A terjedelmes szónoklatból kiderül, hogy újra az ellenzék köreiben kívánt politi-
zálni . ez egy éven belül be is következett, amikor 1913-ban belépett az országos 
Alkotmánypártba . Az egykori belügyminiszter, ifjabb Andrássy gyula gróf által 
létrehozott pártban a marosvásárhelyi alapszervezet létrehozását és megerősítését 
kapta feladatul . 1913 novemberében az országos Alkotmánypárt igazgatójává nevez-
ték ki .26

24 Ifj . Ugron gábor levele Marosvásárhely törvényhatósági bizottságához. Ugron-hagyaték .
25 gróf Haller István beiktatása alkalmával elmondott beszéd . Ugron-hagyaték .
26 HaeFFler, 305 .
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AZ ELSő vILÁGHÁBORú ÉS KÉPvISELőSÉGE

A háború kitörése Ugron gábort Marosvásárhelyen érte, ahol az Alkotmánypárt 
népszerűsítéséért tett erőfeszítéseket és annak helyi szárnya megerősítésén munkál-
kodott, várva a következő általános országgyűlési választást, amelyet a törvény értel-
mében 1915-ben kellett volna megtartani. Ennek fényében nem meglepő, hogy a párt 
őt nevezte ki Marosvásárhely II. választókerületében képviselőjelöltnek.

A világháborús helyzet miatt az 1910-ben összeülő képviselőház mandátumát 
meghosszabbították és nem írták ki az 1915-re esedékes általános választásokat . 
ennek ellenére mégis a háborús viszonyok hozták meg számára – egy tragédia révén 
– a budapesti parlamenti politikába való bekerülés lehetőségét. Désy Zoltán, a Maros-
Torda vármegyei közélet kiemelkedő alakja és Marosvásárhely második választó-
kerületének országgyűlési képviselője ugyanis 1915-ben bevonult katonának, majd 
ugyanezen évben hősi halált halt az orosz front egyik csatájában. A halála miatt meg-
üresedett képviselői mandátumot nyerte el Ugron Gábor.

Képviselővé választása után, 1915. szeptember 2-án a megye képviseletében láto-
gatást tett Ferenc József császárnál Bernády György főispán és Marosvásárhely pol-
gármestere társaságában, valamint a megye más tisztviselőivel együtt. A bécsi audi-
enciára azért került sor, hogy a többi vármegye képviselőjével együtt biztosítsák  
a királyt a megyék hűségéről és a háború melletti elkötelezettségükről. Egy hazakül-
dött leveléből kiderült, hogy nagy hatást gyakorolt Ugron Gáborra a királlyal való 
találkozás és a császárvárosban való tartózkodás . A nagy találkozásról nyílt levelet 
írt választókerülete közönségéhez, melyben a magyar király iránti hűségét, elkötele-
zettségét és a hatvanhetes eszmék fontosságát hangsúlyozta . közleményében a már 
háború sújtotta ország számára csakis az osztrákokkal való szoros együttműködés 
lehetőségét látta célravezetőnek. Az 1848-ban megkezdett, majd az 1867-ben folyta-
tódó magyar közjog történetének egy újabb fázisát látta az osztrákok és magyarok 
által közösen vívott háborúban, amely szerinte végül a kölcsönös megértés idejét 
hozta el: „48 évnek kellett leperegni 1867 óta, Magyarországnak és Ausztriának egy 
világháború forgatagába kellett sodródnia, hogy 1915 . szeptember másodikán mind-
azt a színt, ami a 48-as és 67-es képből hiányzott, a kölcsönös megértés istennője fel-
rakja a világtörténelem palettájára.”27 továbbá politikai nézeteit is kifejtette, amelyek 
már teljesen szembefordultak a negyvennyolcas elvekkel és ezzel együtt a független 
Magyarország képével. Ennek legfőbb okát a háború hozta körülményekben és  

27 nyílt levél a háborús Marosvásárhely II . körzete számára . 5 . Ugron-hagyaték .
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a nemzetiségek egyre növekvő függetlenségi törekvéseinek hatásában látjuk. Szem-
léletváltását a következőképp fogalmazta meg: „A 67-es alapot meg nem rendítheti 
most már semmi, erről az alapról kell kiépíteni egy olyan új Magyarországot, amely 
a dualisztikus szerkezetben megtalálja minden jogát, mindenik nemzet kívánságá-
nak a teljesítését, a teljes paritást és a teljes egyenrangúságot az osztrák császár 
jogara alá tartozó Ausztria mellett.”28

1915 júliusától a belügyminiszteri kinevezéséig parlamenti képviselőként dolgo-
zott. Ugron Gábor neve mind a képviselőházban, mind az erdélyi választók körében 
ismert volt . édesapja köztudottan kiváló szónoknak számított, temperamentumos 
jelleme miatt érzelmekkel telített, ugyanakkor mélyreható beszédeket tartott a parla-
mentben. A kortársak szerint az idősebb Ugron Gábor fia – a képviselőházban el -
mondott felszólalásaiban – néha az akkor már négy éve elhunyt édesapja szellemét 
idézte . 

Képviselői mandátumot Désy Zoltán hősi halálának következtében szerezhetett. 
Erről ő sem feledkezett meg, amikor első parlamenti felszólalásával, 1915. december 
11-én megkezdte munkáját az Országházban. „T. Képviselőház! Rendkívüli körül-
mények teszik lehetővé, hogy itt ma felszólaljak. Hiszen a világháború egyéves for-
dulóján cserélt gazdát ennek a törvény erejénél fogva meghosszabbított tartalmú kép-
viselőházi ciklusnak egyik, az elsők között megürült mandátuma. Be kellett tölteni 
egy nem közönséges módon megüresedett képviselői megbízatást, egy olyan meg-
üresedett helyet, amely csak fizikai értelemben üres, mert betöltőjének emlékezete, 
gondolatvilága, etikai felfogása, rendíthetetlen ideálizmusa, törhetetlen igazságsze-
retete, önként vállalt áldozatkészsége és a hősi halálban csúcsosodó önfeláldozása itt 
él most is köztünk. […] Jól tudom, t. Ház, hogy én a Désy Zoltán helyét méltóan be 
nem tölthetem.”29

A tárgyalt napirendi pont, amelynek okán felszólalt az 1915–16-os költségvetés 
megvitatása volt. Ennek kapcsán megállapította, hogy a Kormány a háborús idők 
ellenére sem kívánt az ellenzékkel kiegyezni és az ország vezetésében osztozkodni, 
így tehát „megszerzett ezzel magának egy kétségtelen megállapítást, a teljes és osz-
tatlan felelősség viselését, annak minden súlyával egyetemben.”30 Alkotmánypárti-
ként és ellenzékiként politizálva szükségszerűen a Kormány munkáját kritizálta.  
A sajtószabadság megnyirbálását és a háborús uzsorásokkal, hitelezőkkel szembeni 
elégtelen fellépést rótta fel . Arról, hogy milyen ügy mellett kötelezte el magát legin-
kább képviselői állása betöltésekor, szintén az első parlamenti felszólalásában emlé-

28 Uo . 6 .
29 Képviselőházi felszólalások, 1915. december 11. 14. Ugron-hagyaték.
30 Uo . 15 .
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kezett először: „A háborús idők legsúlyosabb, de egyszersmind legfontosabb feladata 
a háború áldozatainak, a bénáknak, nyomorékoknak, rokkantaknak és özvegyeknek 
és árváknak ellátása, mert nem szabad, hogy legyen Magyarországon egyetlenegy 
ember, akinek azért kelljen felesleges szenvedést hordozni vállain, mert a közzel 
szemben kötelességét teljesítette.”31

Egy másik jelentős témában a képviselőház 1916. január 21-én tartott ülésén 
mondta el véleményét Marosvásárhely és erdély képviseletében, amikor az erdélyi 
gázmezők kiaknázására kötendő szerződésről tárgyaltak. Bár maga a szerződés és  
a kitermelés a trianoni békeszerződés aláírásával meghiúsult, így az egész vita két 
év múlva már lényegét vesztette, mégis érdemes kiemelni, hiszen ebben a vitában 
az általa elképzelt, háború utáni közgazdasági viszonyokról alkotott vízióját ismer-
hetjük meg. Az ügyről tudni kell, hogy az erdélyi medencében lévő földgáz az első 
világháború előtt még alig volt ismert. Korábban már történtek a földgáz mennyisé-
gének megállapítására irányuló törekvések, de a kiaknázásához szükséges tőke nem 
állt rendelkezésre. Amerikai szakértők által végzett felmérések alapján a korszakban 
tudták, hogy óriási földgáztartalékok terülnek el erdély alatt . kitermelésére a legna-
gyobb hajlandóság a háborús időkben mutatkozott, érthető okokból. A munkálatokba 
bevonni kívánt tőke a szövetséges Németországból érkezett volna, a Teleszky János 
pénzügyminiszter által előterjesztett szerződéstervezet azonban erősen vitatott volt. 
Ugron alapvetően egyetértett a német tőke bevonásával, ám a szerződés legnagyobb 
hibájának az erdélyi városok (és ipar) érdekeinek nem megfelelő védelmét tartotta. 
„A magyar ipar, a városnak fejlődése, a mezőgazdaság érdekei nem várhatnak sok 
jót a saját hasznát kereső részvénytársaságoktól, és felfogásom szerint ezért kell, 
hogy az állam legyen a földgáznak feltétlen ura.”32 A német tőke beengedése mellett 
egyértelműen szabályozni szerette volna a földgáztermelést, amely magába foglalta 
volna a földgáz kitermelési módját, eladási árát és értékesítését . „én ott látom  
a veszedelmet, hogy ezek a földgáz közelében lévő erdélyi városok a szerződés sze-
rint ki vannak téve annak, hogy egyáltalában gázt nem kapnak”33 – mondta . „Ha sür-
gős tehát a földgázkérdés ilyetén megoldása, én mégis sürgősebbnek látnám éppen  
a földgáz révén Erdély városainak közgazdasági fejlődését biztosítani, őket anyagi-
lag megerősíteni, hogy mint a magyarságnak és a most a közép-európai hatalmaknak 
végvárai a maguk hatalmas gazdasági és kulturális misszióját minél tökéletesebben 
teljesíthessék.”34 vagyis Erdély és legfőképp Marosvásárhely ipari érdekeinek vé -
delme állt felszólalásának középpontjában . 

31 Uo . 16 .
32 Képviselőházi felszólalások, 1916. január 21. 10. Ugron-hagyaték.
33 Uo . 11 .
34 Uo . 13 .
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Az 1916-os őszi parlamenti ülések idejére a világháború már valamennyi fronton 
zajlott . osztrák–magyar szempontból elkeseredett harcok folytak galíciában orosz-
ország ellen, olaszországban is megmerevedtek a frontvonalak, majd augusztus 
27-én, mintegy két héttel a parlamenti ülések megkezdése előtt, a semlegesnek vélt 
és remélt Románia is csatlakozott az antant hatalmakhoz, majd támadást indított 
erdély irányába a Monarchia ellen . A magyar közvéleményt sokkolta a románok 
hadba lépése, Ugron Gábor elsődleges feladatául pedig Erdély földjének és népének 
védelmezését tekintette, amelyet parlamenti tevékenységében is nyomon követhetünk .

Erdély veszélyeztetettségét illetően előrelátónak bizonyult. Félelme már 1915 nya-
rán – több mint tizennégy hónappal a román támadás előtt – megmutatkozott, ami-
kor egy levelében, melyet alkotmánypárti vezéréhez, Andrássy gyula grófhoz inté-
zett Marosvásárhelyről, hangot adott balsejtelmeinek. „Most olvasom az elégtétel 
nagy érzetével bécsi audientiád tényét, de viszont nagy aggódalommal is, mert 
rosszúl állhat az ország sorsa, ha tisza arra a lépésre kényszerült, hogy titeket és 
véleményeteket a felség elé bocsájtani kénytelen . Ugy érzem, hogy ez a nagy baj, 
mely Tiszát a felelősség megosztására készteti, csakis a román kérdés lehet, illetve  
a román állásfoglalással kapcsolatos kompensatiós tárgyalások . Az utolsó héten 
ugyanis nagyon kellemetlen hírek jönnek Romániából, hajszálra azonos jelenségek 
az olasz hadüzenet előtti tünetekkel. Még a szereposztás is azonos, Carp – Giolitti, 
Bratianu – Salandra, az akaratnélküli, terrorizálható király, az ellenséges érzületű 
királyné és ugyanaz a lobbanékony, könnyen vezethető, még a király ellen is fel-
használható tömeg. […] Goga Octaviánt Erdélyből szöktették »haza« a katonai köte-
lezettség teljesítése elől.”35 Ugron arról írt, hogy bethlen István gróffal már egyezte-
tett arról, milyen adminisztratív intézkedéseket kell megtenni egy esetleges román 
hadüzenet következtében az erdélyi vármegyékben . Levelében nagyon nyomatéko-
san megkérte Andrássyt, a fővárosi politikai életben forgolódva fogadja meg tanácsát 
és ne engedje, hogy román többségű vármegyék, vagy román nemzetiségi területi 
autonómia kialakításának elfogadásával vegye elejét az osztrák–Magyar Monarchia 
annak, hogy Románia megőrizze semlegességét a világháborúban. Azért tartotta az 
ilyen engedmények felvetését elfogadhatatlannak, mert a vérszemet kapó románok 
egyre többet és többet követlenének, miáltal az erdélyi magyarság és székelység 
megbízhatósága is megszűnne. „Kiveszne mindenkiből a hit, a remény fegyvereink 
győzelmében, nehézségek támadnának a magyarsággal itthon, katonai kiképzésnél 
és pótlások eszközlésénél, de »csehül« állnánk velük a fronton is.”36 egész egysze-

35 Ugron gábor levele Andrássy gyula grófhoz, 1915 . június 2 . Magyar nemzeti Levéltár országos 
Levéltára, Andrássy család, P 4 . 2 . d . 290 . (A továbbiakban: MnL oL) . 91 .

36 Uo . 94 .
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rűen tömeges dezertálástól és forradalmi jellegű megmozdulásoktól tartott az erdé-
lyi magyarság részéről, ha a románok területeket nyernének. „Erdély magyarsága 
tehát azt kéri, hogy inkább még egy ellenség, inkább még egy vértenger, de erdélyt 
ne hagyja Magyarország elveszni.”37

A román támadást követő szeptember 19-i felszólalásában csatlakozott a közös 
külügyi vezetést kritizáló képviselőkhöz. Leginkább a támadásra való felkészület-
lenséget nehezményezte. Főként annak tudatában, hogy az átállásnak és a támadás-
nak már voltak előjelei, amelyeket – a román király adott szava miatt – a magyar kor-
mány figyelmen kívül hagyott. „A király szava volt döntő diplomáciánkra nézve:  
a román király szava . Annak hittek a kétségbevonhatatlan tényekkel szemben .  
s ennek a diplomáciai tájékozatlanságnak volt egyrészt a következése az, hogy had-
vezetőségünk védtelenül hagyta a határokat, másrészt, hogy a magyar kormány azo-
kat az intézkedéseket, amelyeket meg kellett volna tenni, elsősorban az evakuálásra 
vonatkozólag, megtenni elmulasztotta.”38 élesen kritizálta a bukaresti osztrák–
magyar nagykövet, Czernin ottokár munkáját is, aki véleménye szerint nem tett meg 
minden szükséges intézkedést Románia semlegességének megőrzése érdekében. 

A háború alakulását tekintve azonban ismeretes, hogy miután 1916 nyarán a ro -
mán csapatok betörtek erdélybe, az átvezényelt osztrák–magyar és szövetséges 
német haderők nemcsak kiszorították onnan őket, hanem ugyanezen év decemberé-
ben már Bukarestet is elfoglalták. A harci események kedvezőbbre fordulásán fel-
buzdulva Ugron gábor december 6-án a csapatok iránti megbecsülés kifejezését 
kérte az országgyűléstől. „E csapatok hős vezéreinek, József királyi hercegnek, 
Mackensen vezértábornagy úrnak és a most már az ő arcvonalához tartozó Fal -
kenhayn gyalogsági tábornok úrnak fejezze ki a ház a maga legmelegebb üdvözletét, 
egyszersmind kérje fel őket, hogy a parancsnokságuk alá tartozó kiváló vezéreknek, 
valamint azon saját és szövetséges csapatoknak, akik részt vettek erdély felszabadí-
tásában, a magyar képviselőház legmelegebb üdvözletét és háláját tolmácsolni szí-
veskedjenek.”39

A román hadsereg betörése azonban további aggodalmakra adott okot, hiszen  
a harcok térségében a kiszolgáltatott lakosság ügye rendezetlen volt . emiatt Ugron 
Gábor indítványt nyújtott be a képviselőházhoz, amelyben a háború sújtotta népes-
ség kártalanításának megoldására tett javaslatot . Ugron felrótta a tisza-kabinetnek, 
hogy nem törődött eléggé a dél-erdélyi emberek szenvedéseivel. Az erdélyi nép sor-
sát szívén viselte, ez a jelenség képviselői mandátumának kezdetétől élete végéig 

37 Uo . 96 .
38 Képviselőházi felszólalások, 1916. szeptember 19. 21–22 . Ugron-hagyaték.
39 Képviselőházi felszólalások, 1916. december 6. 1–2 . Uo .
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megfigyelhető. A hadiárvák és özvegyek kérdése is folyamatosan visszatérő témája 
felszólalásainak .

A képviselőház 1917. február 5-i ülésének egyik napirendi pontja a háború hősei-
nek állítandó emlékművekről szólt. Ekkor ismét szükségesnek érezte felemelni sza-
vát és felhívni a közvélemény figyelmét a háborúban valamilyen formában sérülő 
lakosság szenvedéseire . „de mi lesz vajon azokkal, akik nem az életüket, hanem testi 
épségüket, az egészségüket áldozták fel a haza oltárán? Mi lesz a rokkantakkal,  
a bénákkal, azokkal, akiknek csak a testük ép, de a lelkük már halott? Le kell rónunk 
hálánkat azokkal szemben, akik a hazáért életüket adták, de mi lesz vajon a hátra-
maradottakkal? Az öreg szülőkkel, akiknek talán egyelten kenyérkeresőjük esett el  
a fiúkban? Az özvegyekkel, akiknél a gazdaság továbbvitele, gyermekeik nevelése és 
anyagi gondok virrasztanak világbánatuk mellett? és mi lesz a hadiárvákkal, akik 
még nem is ismerik az életet s máris szenvednek csak azért, mert az, aki életre hívta 
őket, hazánkért, ő érettük, mindnyájunkért elesett? Jól tudjuk, hogy vannak ezekre 
vonatkozó törvényes rendelkezések . Azonban véleményem szerint ezek korántsem 
elegendők.”40

40 Képviselőházi felszólalások, 1917. február 5. Uo.
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A BELÜGyMINISZTER  
(1917 . júnIUs 14 . – 1918 . jAnUáR 28 .)

tisza miniszterelnök számára 1917 tavaszán világossá vált, hogy Iv . károly király 
meg akar tőle válni, nincsen iránta olyan bizalommal, mint korábban Ferenc József 
volt . április 28-án kelt leiratában az uralkodó ugyanis olyan választójogi engedmé-
nyekre és szociálpolitikai reformokra akarta rávenni a kormányfőt, amelyekről tudta, 
hogy azokkal tisza nem azonosul . Május 23-án végül a király szólította fel a hata-
lomból való távozásra, mire Tisza belátta, hogy elfogyott körülötte a levegő, és 
beadta a lemondását .

Miközben a sándor-palotába új lakót kerestek, a parlamenten kívüli baloldal  
(a polgári radikálisok és a Magyarországi szociáldemokrata Párt), károlyi Mihály 
gróf és vázsonyi vilmos pártjaival közösen megalakították a választójogi blokkot . 
Ez a szervezet volt az első, amely intézményesített kapcsolatot épített az ország-
gyűlési ellenzék egy része és a tisztelt Házon kívüli pártok között. Programjukba 
felvették az általános, egyenlő és titkos választójog megvalósításának, a háború terü-
leti hódítások nélküli befejezésének igényét, valamint azon régi pacifista elképzelé-
seket, hogy a jövőben nemzetközi intézmények alapításával csökkentsék a háborús 
konfliktusok lehetőségét. A Blokk a politika fő fórumának az országgyűlés üléster-
mével szemben az utcát tekintette, nem utolsósorban azért, mert az alapító pártok 
egy része nem is rendelkezett parlamenti képviselettel, ám annál nagyobb befolyás-
sal bírt a munkásság körében . A választójogi blokk elnökévé károlyi Mihály grófot 
választották .

Tisza távozása után rövid ideig úgy tűnt, hogy az Alkotmánypárt vezére, ifjabb 
Andrássy Gyula gróf előtt nyílik meg a kabinetalakítás lehetősége. A lemondott 
tisza és az ellenzéki károlyi Mihály is el tudták volna fogadni a személyét . A király 
is az ő kinevezésére készült, hiszen április–május folyamán többször is egyeztettek  
a választójog kérdéséről és taktikai tanácsot is adott az uralkodónak, hogyan szaba-
duljon meg a geszti gróftól . Csakhogy Andrássy igen hamar szembesült azzal, hogy 
a Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselői a lemondás ellenére is kitartanak 
tisza mellett, készek vele ellenzékbe vonulni és kemény kompromisszumokra kény-
szeríteni bármely kormányt, amely értelemszerűen csak kisebbségi támogatással 
rendelkezne a képviselőházban. Andrássy nem merte vállalni, hogy a Munkapárt 
vezérének kiszolgáltatva kormányozzon, inkább nem vállalta el a kormányalakí-
tást. Miután belátta, hogy a terep számára nem kedvező, maga helyett a párttársát, 
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Esterházy Móric grófot ajánlotta a király figyelmébe.41 esterházy az uralkodó nagy 
örömére igent mondott a felkérésre és vállalta a kormányalakítást . ezzel az addig 
ellenzéki politikát folytató Alkotmánypárt hirtelen kormánypárttá változott . A kor-
társak, akik ismerték Andrássyt, tudták, hogy intrikus hajlamú, aki előszeretettel 
szövi a szálakat a háttérből. Biztosra lehetett venni, hogy az általa javasolt fiatal 
esterházy Móricot is azért ajánlotta, mert úgy vélte, képes befolyásolni . de emellett 
valószínűleg Andrássy érvei között nagyot nyomott a latban, amikor Esterházyt 
ajánlotta a királynak, hogy Esterházy fiatal volt, ami ugyan hátrányt jelentett  
a tapasztalatok terén, de előnyt Károlynál, aki jobban bízott az ifjú politikusokban. 
Előny lehetett ez a magyar társadalom szemében is, hiszen Esterházy fiatalsága  
– politikai értelemben tehermentes múltja – a személyes hitelét is erősíthette.

esterházy az addigi ellenzéki pártok prominens alakjait kérte fel, hogy vállaljanak 
tárcavezetést a kormányában . A függetlenségi és 48-as Párt nevében Apponyi Albert 
gróf vállalta el a vallás- és közoktatásügyi, Mezőssy Béla a földművelésügyi minisz-
térium irányítását . A károlyi Mihály vezette függetlenségi frakció batthyány tivadar 
gróf által képviseltette magát, aki a király személye körüli tárcát kapta, a katolikus 
néppártból zichy Aladár gróf lett a horvát–szlavón–dalmát tárca nélküli miniszter . 
A Polgári demokrata Párt vezére, vázsonyi vilmos, a híres ügyvéd az igazságügyi 
tárcát vette át . báró szurmay sándor tábornok (pártonkívüli) vezette a honvédelmi 
minisztériumot . A nemzeti Munkapárt két taggal képviseltette magát a kabinetben: 
gratz gusztáv a pénzügy-, serényi béla pedig a kereskedelemügyi minisztérium 
élére került . Ugron gábort az új miniszterelnök a belügyi tárca élére kívánta kine-
vezni, s ennek irányítását a jelölt el is vállalta . valamennyi korábbi ellenzéki és a két 
nemzeti munkapárti kormánytagsága miatt az esterházy-kabinetet egységkormány-
nak, a korabeli kifejezéssel élve koncentrációs kormánynak is lehet tekinteni, de  
a Munkapártnak való kiszolgáltatottság miatt a korabeli közvélemény inkább kisebb-
ségiként kezelte, és így tartja számon a történettudomány is .

Az új kormányfő tudta, hogy nem elég az országgyűlésben támogatókat szerezni, 
szükség van a társadalom minél szélesebb rétegeinek bizalmára is . A boldog béke-
időkben még figyelmen kívül lehetett hagyni az utcai akarat megnyilvánulását,  
a harmadik éve tomboló világháború idején azonban már nem volt tanácsos így cse-
lekedni .42 Éppen májusban történt, hogy a katonai rögtönítélő bíróság halálra ítélt 
sztrájk miatt hat tatabányai bányászt . esterházy miniszterelnök helyes érzékkel nyúlt 
e rendkívül kényes ügyhöz, mire az ítéleteket börtönbüntetésre enyhítették, sőt fel is 

41 Szalai Miklós: Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája . budapest, MtA történettudományi Inté-
zete, 2003 . 134–135 .

42 HajdU tibor – Pollmann ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja.  1914–1918 . budapest, 
osiris, 2014 . 247–250 .
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függesztették végrehajtásukat . vázsonyi és batthyány tivadar személyében pedig  
a választójogi blokk is képviseltetve volt a kabinetben, ami esterházy azon törekvé-
sét fejezte ki, hogy minél szélesebb bázis támogassa őt. Ugyanakkor a Blokk balszár-
nya, a jászi-féle Polgári Radikális Párt és a Magyarországi szociáldemokrata Párt 
vezetői nem kaptak felkérést miniszteri tárca vállalására, ami egyben azt is mutatja, 
hogy esterházy megkülönböztette a parlamenti és az azon kívüli pártokat .43 A szo -
ciáldemokraták támogatására viszont azért volt szüksége, mert nekik volt meg az  
a tömegmozgató képességük, ami a fővárosban tüntetésekhez, a gyárakban sztráj-
kokhoz vezethetett . ezzel a nyomásgyakorló eszközzel pedig a szociáldemokraták 
többször is éltek a háborús években. Sőt, a Blokk a tüntetéseket az Esterházy-kor-
mány idején is folytatta .

Esterházy gróf miniszterelnökségéhez egyetlen törvény elfogadása fűződik: a ma -
gyar felelős miniszterek számának ideiglenes felemeléséről szóló 1917. évi XI. tör-
vénycikk . A mindössze három szakaszból álló jogszabály felhatalmazást adott arra, 
hogy „a háborúnak és a békére való átmenetnek tartamára a minisztérium tagjává 
kinevezhető tárca nélkül még négy miniszter. […] A minisztérium a jelen törvény 
értelmében tárca nélkül kinevezett miniszterekre a háborúval és a békére való átme-
nettel kapcsolatos feladatokat, továbbá az állami igazgatás rendes keretein kívül eső 
egyéb teendőket bízhat.”44 ennek elfogadása után a miniszterelnök át is alakította 
kabinetjét . Augusztus 18-án létrehozták az átmenetgazdasági, a választójogi, vala-
mint a népjóléti és munkaügyi tárca nélküli miniszteri tisztségeket. Az előbbit Földes 
béla (az apponyista függetlenségi Pártból) töltötte be, vázsonyi vilmos a választó-
jogi, míg batthyány tivadar gróf a népjóléti miniszteri tisztséget vállalta magára .45

Mire a kabinet ilyen formában átalakult, esterházy Móric egészsége megroppant 
és mivel két hónap alatt belátta, hogy nincsen érdemi mozgástere, benyújtotta lemon-
dását, melyet károly király elfogadott .

A kormány tehát, amellyel szemben nagy elvárásokat támasztottak, igen hamar 
megbukott. De a politikai közéletnek nem is minden szereplője hitt abban, hogy 
sokáig fennmaradhat . „Az esterházy megbízatása még a mi meglepetésekhez szo-
kott napjainkban is óriási szenzációként hatott. Én már […] hallottam, hogy a király 
a fiatal grófot posszibilis jelöltnek tartja, mindig az volt a benyomásom Esterházy -
ról, hogy igen nagy véleménnyel van magáról . Az, hogy ebben a helyzetben erre  
a föladatra vállalkozzék, azt nem föltételeztem róla . Amit programja és kabinetje 

43 Az MSZDP vezéralakjának, Garami Ernőnek Esterházy államtitkári pozíciót ajánlott fel, melyet 
ő visszautasított, mivel nem tartotta pártja befolyásával azonos szintű tisztségnek.

44 https://1000ev .hu/index .php?a=3&param=7383 (letöltve: 2019 . október 31 .)
45 grecsák károly lett az új igazságügyi, zichy Aladár a király személye körüli és Unkelhausser 

károly a horvát–dalmát–szlavón miniszter .
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kialakulásáról addig hallottunk, az a kiegyezhetetlen abszurdumok halmaza. […] Ha 
nem volnánk egy élet-halál harc közepén, az ember nyugodtabb humorral tudná ezt 
a merész kísérletezést nézni”46 – jegyezte fel naplójában gondolatait a parlamenti 
közélet egyik veteránnak számító alakja, a nemzeti munkapárti berzeviczy Albert, 
amikor a harminchat esztendős képviselő kormányfői kinevezéséről értesült.

Nem állítható, hogy az Esterházy-kabinet egyáltalán nem számolt képviselőházi 
választások megtartásával, hogy ezzel többséget szerezzen magának, vagy ne lett 
volna tisztában egy-egy mandátum betöltésének fontosságával . ez kiderül abból az 
utasításból, melyet az új miniszterelnök alig két nappal a hivatalba lépése után inté-
zett belügyminiszteréhez. „Miután mint a kormány vezetője államügyekkel való 
nagy elfoglaltságom miatt nem lehetek mindig azon helyzetben, hogy a belügyi és 
adott esetekben képviselőválasztási kérdésekkel behatóbban foglalkozzam, másrészt 
azonban ezen kérdések felől állandó tájékozást nyerni és azokra mint kormányelnök 
befolyást gyakorolni óhajtok, tisztelettel felkérlek, hogy belpolitikai kérdésekben 
államtitkáromat, őrgróf Pallavicini Györgyöt állandóan tájékoztatni és egyuttal a fő -
ispánoknak is azon utasítást adni szíveskedjél, hogy választási ügyekben vele mindig 
érintkezésbe lépjenek .”47

Ugron belügyminiszter igen tekintélyes elődtől vette át a tárcája vezetését, előtte 
ugyanis a lemondatott tisza István sógora, sándor jános irányította a stratégiai fon-
tosságú minisztériumot, aki számtalan folyamatban lévő ügyet hagyományozott 
utódjára, ráadásul az általa megkezdett intézkedések eredménye/eredménytelensége, 
következményei kihatottak az utód tennivalóira is .

Esterházy miniszterelnök 1917. június 21-én ismertette a képviselőház plénuma 
előtt kormányprogramját. Ennek bemutatásakor több olyan orvoslásra való témát is 
megjelölt, amelyekre megoldást ígért, és a belügyminisztérium hatáskörébe tartoz-
tak. „A kormánynak komoly törekvése, hogy rövid időn belül olyan helyzetbe juthas-
son, hogy ugy törvényhozási, mint adminisztratív intézkedésekkel a rokkantak,  
a hadiözvegyek és hadiárvák segélyezési ügye a mainál kielégítőbb és egyszerűbb 
módon (Élénk helyeslés és éljenzés balfelől.) szabályoztassék, (Élénk helyeslés bal -
felől.) részben eddig tett intézkedések, részben ujabb intézkedések megtétele révén. 
(Helyeslés balfelől.) A hadiárvák tekintetében már a benyujtandó indemnitásban  
a segély jelentékeny felemelését javasoljuk. (Élénk helyeslés.) […] E helyen kívánom 
hangsulyozni a különben jelenleg a belügyi kormányzat hatáskörébe tartozó azon 
feladatokat, amelyek az emberéletben szenvedett veszteségek lehető pótlásáról és  

46 Búcsú a Monarchiától. Berzeviczy Albert naplója (1914–1920). szerk . gali Máté . budapest, Heli-
kon, 2015 . (1917 . június 9 . bejegyzés; a továbbiakban: gali) . 203 .

47 esterházy Móric utasítása Ugron gábornak, 1917 . június 17 . MnL oL, esterházy Móric, P 195 . I/c . 
5 . 11 . d . Miniszterelnökség, 1917 . június–július . félhivatalos, 45/917 . l . n .
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a meggyengült erők helyreállításáról való gondoskodásban foglalhatók össze. E fel-
adatok az előbb említetteken kívül a közegészségügy, anya- és csecsemő-, és egyál-
talán a gyermekvédelem körében találhatók. (Élénk helyeslés a bal- és a szélsőbalol-
dalon.)”48 Látni fogjuk, hogy a belügyminiszter igyekezett is tenni annak érdekében, 
hogy a kormányprogramnak az ő illetékességi körébe eső elemei minél nagyobb 
arányban megvalósulhassanak .

Wekerle átvette kabinetjébe az előző kormány valamennyi tagját, így megtartotta 
a belügyi poszton Ugron Gábort is. Később többször is átalakította kormányát. Bár 
az új miniszterelnök rutinos, ravasz és jó taktikai érzékkel rendelkező politi kusnak 
számított, a világháború forgatagában ő sem tudta az összeomlás felé vezető lejtőn 
Magyarországot megállítani .

Ugron Gábor tárcavezetői energiáit teljesen lekötötték, mozgásterét meghatároz-
ták a több éve zajló első világháború hátországi eseményei, kihívásai. Igen beszéde-
sen fejezte ezt ki a két belügyminiszter által az 1917-es esztendő folyamán kiadott 
százhetvenhat darab belügyminiszteri rendelet, melynek több mint a fele, összesen 
kilencvenegy kiadása már Ugron mandátumának idejére esett. Jellemzően két kate-
góriára bonthatók a rendeletei . egyikbe a szociális és egészségügyi szférára vonat-
kozó jogszabályok tartoznak, mint például a cselédügy, az anya- és a csecsemő-
védelem, a kolera elleni védekezés . A másik kategóriába a hadseregszervezéssel 
kapcsolatos témák sorolhatók: újfajta összetételű robbanószer gyártásának engedé-
lyezése, az ólom beszolgáltatása, gabonarekviráláshoz szükséges karhatalom biz -
tosítása, a haderő járványügyei, hadicélokra igénybe vett gumiabroncsok beszolgál-
tatásának ellenőrzése, hadisírok gondozása, a háborúban rokkanttá vált katonák 
segélyezése, illetve munkaközvetítése, vagy éppen a hatósági, katonai, iskolai és kór-
házi szénelosztás hatékonyságának megszervezése .

A fentiekhez hasonló ügyeket terjesztett a minisztertanács ülései elé is, hogy ott 
megszerezze a javaslatai megvalósításához szükséges politikai támogatást, kormány-
határozatokat .

Hosszú esztendők óta Boda Dezső főkapitány irányítása alatt működött a székes-
fővárosi rendőrség. A főkapitány híres-hírhedt alakja volt a különböző tömegtünte-
tések megakadályozásának, szétverésének. Az új kormány részéről bölcs és népsze-
rűséget növelő lépés volt, hogy gondoskodott az elmozdításáról. Ugron 1917. július 
3-án terjesztette fel Károly királyhoz Boda felmentéséről és egyúttal az utódja, Sán-
dor László49 székesfővárosi magyar királyi államrendőrségi tanácsos főkapitányi 

48 Az 1910. évi junius hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója . XXXvI . köt . buda-
pest, Athenaeum, 1917 . (1917 . június 21 . ülés) . 8–12 . 

49 Sándor László (1871–?), jogász, 1896-tól fővárosi rendőrtisztviselő, budapesti rendőrfőkapitány 
1917–1918-ban .
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kinevezéséről szóló beadványát. A kinevezendő Sándor addigi munkáját igen pozi-
tív színekkel ecsetelte az uralkodó előtt. „Néhány év óta a főkapitányság bűnügyi 
osztályának azt az ügycsoportját vezeti, mely az intellektuális bűncselekményeket 
nyomozza. E csoport nyomozza a katonai vonatkozású bűncselekmények – had -
seregszállítási visszaélések – jelentékeny részét is . dr . sándor László fáradhatatlan-
sága és szakavatott vezetése tette lehetővé, hogy e téren oly számottevő eredmények 
voltak elérhetők.”50

Július első napjaiban a miniszter még Boda rendőrfőkapitány menesztése és utód-
 ja kinevezése ügyében tett felterjesztést károly királynak . ez a kabinet iránti tár -
sadalmi szimpátiát növelte, mert egy rossz megítélésű személyt távolítottak el, aki 
felelősséggel tartozott a fővárosi tüntetések elleni erőszakos fellépésekért. Szeptem-
berben azonban már az Esterházy-kabinet helyébe lépő harmadik Wekerle-kormány 
belügyminisztereként azért kellett előterjesztést készíteni a kabinetnek, mert szüksé-
gesnek látta a székesfőváros karhatalmi erejének megnövelését. Ezt saját hatáskör-
ben megtette, minisztertársaitól csupán utólagos jóváhagyásukat kérte . „A budapesti 
helyőrség megerősítésére s az esetleges zavargások és sztrájkmozgalmak megakadá-
lyozása, illetve elnyomása céljából, mivel e tekintetbeni intézkedés már az ügy ter-
mészeténél fogva halasztást nem tűrt, felelőssége tudatában elrendelte, hogy a csend-
őrség állományából szolgálattételre 11 tiszt, 330 főnyi csendőr és a csendőrséghez 
beosztott 670 főnyi népfelkelő legénység Budapestre összpontosíttassék.”51 egyúttal 
arra is felhívta a kormány figyelmét, hogy ez a létszámnövelés vezénylési, utazási, 
elszállásolási, irodai, és egyéb költségek miatt havonta körülbelül százhúszezer 
korona többletkiadással fog járni, amelynek nincs költségvetési fedezete, ezért azt 
kérte, hogy a „számjelzett összeget túlkiadásként zárszámadási indokolás mellett 
elszámolhassa.”52

Ugron még ugyanazon a szeptemberi ülésen előállt a csendőrlegénység élelmezési 
pótléka felemelésének kérdésével. Tárcavezető elődjének kérelmére ugyanis a Tisza-
kabinet 1917 januárjában naponként és fejenként egy korona negyven fillér összegű 
élelmezési pótlékot fogadott el, 1916. december elsejéig visszamenőleg. Az új bel-
ügyminiszter – miután egyeztetett erről Gratz Gusztáv pénzügyminiszterrel és meg-
szerezte beleegyezését – 1917. július elsejétől ezt a pótlékot a háború tartamára napi 
két koronára emelte fel, miniszteri hatáskörében eljárva . ez a két lépés az 1917 . évi 

50 Ugron Gábor felterjesztése a királyhoz a budapesti főkapitány felmentéséről, 1917. július 3. MnL 
OL, Belügyminisztérium, K 148. 590. cs. 26. t. A rendőrség és csendőrség ügyei, 1917. l. n.

51 Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. Összeállította . iványi emma . 
budapest, Akadémiai, 1960 . (A továbbiakban: iványi) . (1917 . szeptember 7 . minisztertanácsi ülés .) 
289 .

52 Uo . 290 .
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állami költségvetést az előzetes számítások szerint 8 028 540 korona többletkiadás-
sal érintette, de a miniszter munkatársai kiszámították, hogy a valóságos létszámhi-
ány és a hadsereg kötelékébe való átvezénylések következtében az eredeti tétel össze-
géhez képest évente mindössze 410 000 korona többletkiadást jelent . A kormány 
tudomásul vette Ugron tájékoztatását és a végrehajtáshoz szükséges intézkedések 
megtételére felhatalmazta .53

A Budapestre vezényelt csendőri/népfelkelői erősítés azonban csak rövid ideig 
bizonyult elégségesnek . ezért a belügyminiszternek decemberben újabb egységeket 
kellett a székesfővárosba irányítani, hogy a rendet fenn tudják tartani. Ezúttal is 
öntevékeny módon rendelkezett, saját hatáskörben . „A sürgősségre való tekintettel 
még 170 főnyi csendőrnek és 330 főnyi népfelkelőnek, összesen 500 főnyi létszám-
nak budapestre való újabbi összpontosítását rendelte el . kéri az e tekintetben tett 
intézkedésének jóváhagyó tudomásulvételét.”54

Csendőrségi ügyben alig öt nappal később újabb intézkedés megtételét jelentette 
be. A Belügyminisztérium érzékelte ugyanis, hogy a csendőrség keretén belüli sú -
lyos létszámhiány a továbbiakban nem maradhat megoldatlanul és szükséges a köz-
rend, közbiztonság fenntarthatósága érdekében 3500 fővel megerősíteni az állományt. 
Azt kérte, hogy a létszámkiegészítés minél gyorsabb megoldása érdekében a hadse-
reg kötelékéből vezényeljék át őket, hogy csendőri kiképzésük mielőbb megtörtén-
hessen. Javaslatát előzetesen egyeztette a honvédelmi miniszterrel, báró Szurmay 
sándor tábornokkal, aki a minisztertanácson támogatta Ugron javaslatát . jelezte, 
hogy a katonaság körében már közzétették a csendőrtoborzási felhívást és várják  
a jelentkezőket. A honvédelmi miniszter azt is megígérte, hogy eljár a hadvezetőség-
nél annak érdekében, hogy a jelentkezőket csendőri állományba helyezhessék át.55

Egy héttel később Ugron újabb igénnyel lépett fel a kormány ülésén. Több mint 
félmillió koronát kért arra, hogy a székesfővárosi magyar királyi államrendőrség 
őrszemélyzetének tagjai közül az első osztályú rendőrök számára ötszáz korona,  
a második osztályba soroltaknak négyszáz korona, az altiszteknek pedig évi hatszáz 
korona rendkívüli működési pótlékot fizethessen. A miniszter az előterjesztés indo-
kolásában a következő gondolatokat fűzte a javaslatához: „Az államrendőrség őrsze-
mélyzetének legnagyobb része nős sőt nagycsaládú ember és a fővárosi magas lakbé-
rek miatt leginkább a periférián kénytelen lakni . Így önmagától következik, hogy 
szolgálatuk fentebb ismertetett ellátása folytán kényszerítve vannak családjuktól 
külön étkezni és ebből folyólag tetemes kiadásuk merül fel, amely amúgy is nehéz 

53 Uo .
54 Uo . (1917 . december 8 . minisztertanácsi ülés) 358 .
55 Uo . (1917 . december 13 . minisztertanácsi ülés) 367 .
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megélhetési viszonyaikat még súlyosabbá, mondhatni elviselhetetlenné teszi . Már 
pedig megdönthetetlen alapigazság, hogy a rendőrt jól kell fizetni, jobban, mint sok 
más foglalkozás űzőjét. A rendőr a hatóság szeme, nem egy ügynek szinte ellenőriz-
hetetlen elsőfokú bírája, mert amit nem lát meg, vagy amit meglátni nem akar, azt  
a legtöbb esetben a hatóság sem veheti észre.”56 Ugron előterjesztését a miniszterta-
nács elfogadta és felhatalmazta a szükséges intézkedések megtételére .

Az előbbi esetek felvázolásából az a kép bontakozhat ki Ugron Gábor belügy-
miniszterségéről, hogy a tárcavezető kifogástalanul látta el feladatkörét és nem ala-
kult ki körülötte soha konfliktus, vagy éppenséggel minden oldalról megnyerte  
a politikai támogatást elképzelései keresztülviteléhez . ez azonban egyáltalán nem 
így történt . 1917 októberének utolsó napjaiban igen kényelmetlen politikai-erkölcsi 
helyzetbe került. A képviselőházban ugyanis Tisza István korábbi miniszterelnök 
interpellációt intézett Ugronhoz . A belügyminiszter válaszát a gróf nem fogadta el, 
az általa irányított többségi párt képviselői pedig nem szavazták meg az interpelláci-
óra adott feleletet .

ezért Ugron a kabinet másnapi tanácsülésén felajánlotta a kormány tagjainak  
a lemondását, mivel a parlamenti szokásjog ezt kívánta. A szűkszavú jegyzőkönyv-
ből nem lehet a lemondás felajánlása utáni megbeszélést rekonstruálni, de bizo-
nyos, hogy mindannyian maradásra biztatták . döntésüket és annak megindokolását 
a jegyzőkönyv is megörökítette: „A minisztertanács egyhangúlag kimondja, hogy 
Ugron gábor belügyminiszter úrral szolidáris, lemondását ily incidens alkalmából el 
nem fogadja, mert a kabinet, mint kisebbségi kormány alakult meg azzal a céllal, 
hogy a választójogot megalkossa, ennek folytán, ütközőpontul csak azt fogadhatja el, 
ha a Ház a kormánnyal a választójog kérdésében jönne ellentétbe.”57

Alig több mint két héttel később Ugron a földművelésügyi tárca vezetőjével, 
Mezőssy Bélával is konfliktusba keveredett az általános népbiztosítási kérdés megol-
dása miatt. Ugyanis azt Mezőssy saját hatáskörében akarta megoldani, hiszen a múlt-
ban számtalan példa volt arra, hogy az agráriumban élő tömegek szociális ügyeit 
külön kezelték a más szférákban tevékenykedőkétől. Ugronnak viszont igaza volt 
abban, hogy a jogegyenlőség elve alapján nem kívánt különbséget tenni az agrá-
riumban, illetve más szférákban dolgozók között, hanem mindenkire egyformán ki 
akarta terjeszteni a népbiztosítás nyújtotta szociális kedvezményt. Mezőssy Béla 
pedig sokkal inkább a szokásjog védelmében lépett fel, hiszen korábban a munka-
adó, illetve munkavállaló közötti jogviszony kérdéseiben az ipartörvényektől elkülö-
nülő cselédtörvények szabályozták a földművelésből élők életkörülményeit.

56 Uo . (1917 . december 21 . minisztertanácsi ülés) 372 .
57 Uo . (1917 . október 27 . minisztertanácsi ülés) 322 .
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eRdéLy kIRáLyI bIztosA  
(1918 . MáRCIUs 6 . – 1918 . szePteMbeR 11 .)

Még a Wekerle-kormány lemondása előtt, január 25-én a kabinet rekonstrukciója 
alkalmával Ugron a belügyminiszteri megbízásáról lemondott,58 ám ez nem jelentett 
megtorpanást politikai karrierjében. Először is Iv. Károly király belügyminiszteri 
lemondása alkalmával kinevezte valóságos belső titkos tanácsosnak, a korszakra jel-
lemző uralkodói protokollnak megfelelően. Ugyanakkor a megalakult 48-as Alkot-
mánypárt elnöki tanácsának tagjává és a héttagú intézőbizottságába is beválasztot-
ták, így továbbra is jelentős pozíciókat tudhatott magáénak. Ez utóbbi tisztségében  
a választójog kiszélesítése mellett tette le a voksát, mint ahogy korábban is, továbbra 
is támogatva Wekerle sándor kabinetjét .

Képviselőként és belügyminiszterként nagy figyelmet szentelt Erdély ügyeinek. 
jól ismerte annak viszonyait, társadalmának kívánalmait, így a király 1918 . március 
6-án erdély királyi biztosává nevezte ki . Maga a tisztség régi követelménye volt  
a politikai elit erdélyi származású tagjainak, a térség érdekeinek hatékonyabb képvi-
selete érdekében. A háborús helyzet okán e pozíció még inkább felértékelődött, 
főként a román betörés nyomán keletkezett állapotok miatt. A biztosi hivatal kereté-
ben Ugron stratégiai méltóságot vállalt, ugyanakkor a román seregek által végig-
pusztított országrész gazdasági és társadalmi helyreállításának feladata komoly kihí-
vások elé állította . Az általa elfogadott gazdasági program megegyezett annak az 
erdélyi szövetségnek a határozataival, melynek korábban maga is elnökségi tagja 
volt . ez a szervezet 1914-ben jött létre, többnyire ellenzéki erdélyi arisztokratákat, 
politikusokat tömörítve . A szervezet újraélesztésére az esterházy-kormány ideje 
alatt került sor .

A Szövetség korábban meghatározott gazdasági programját a háborús időkben 
nem lehetett végrehajtani, ám a régió gazdaságának fejlesztésére már korábban is 
különböző elméletek és tervek születtek, amelyeknek összefogására és kivitelezésére 
a királyi biztost szánták. A századfordulót követően, többnyire a kivándorlás hatá-
sára meginduló székely Akció keretében már javában folyt a székelyföld gazdasági 
fölzárkóztatása . erdélyi királyi biztosként feladata volt e tevékenység felügyelete is, 
ezért serényi béla kereskedelemi miniszter 1918 . március 31-én székelyföldi ipari 
miniszteri biztossá is kinevezte Ugront . ezután egyéb tisztségeket is elvállalt, ezek-
nek köszönhetően további tapasztalatokat szerezett Erdély gazdasági állapotáról, 

58 HaeFFler, 305 .
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felügyelte és irányította az ipari mozgalmakat és a helyreállítási munkálatokat .  
A számtalan tisztségből csak a legfontosabbakat kiemelve: Erdélyi Malom és Faipari 
Rt . igazgatóságának elnöke, schwartzer szanatórium Rt . igazgatósági tagja, erdélyi 
Bortermelők Szövetkezete igazgatósági tagja, Temesvár–Nádas HÉv igazgatósági 
tagja, Medgyesfalvi Gőztégla és Cserépgyár Rt. igazgatósági elnöke, Marosvásárhe-
lyi Üvegipar Rt. igazgatósági tagja stb.59 Marosvásárhely érdekeiért tett erőfeszítése-
iért a város külön kifejezte háláját . A megyeszékhely polgármestere 1918 . március 
18-án kelt levelében értesítette Ugront, hogy a város közgyűlése díszpolgárrá válasz-
totta. A közgyűlés termében elhelyezték festett portréját, majd a város székháza 
előtti teret Ugron térnek nevezték el a volt belügyminiszter, a vármegye és a törvény-
hatósági jogú város egykori főispánja után.

Az 1918 őszére eluralkodó katasztrofális állapotok miatt a királyi biztos körül is 
felgyorsultak az események . szeptember 11-én saját kérésére a király – hű és buzgó 
szolgálatai elismerése mellett – felmentette mind erdélyi királyi biztosi, mind szé-
kelyföld ipari biztosi tisztsége alól . 

Október első napjaiban Burián István, az osztrák–magyar közös külügyminiszter 
a császárvárosba hívta bizalmas megbeszélésre a parlamenti pártok vezetőit. Közölte 
velük, német szövetségesüket kimerítette a háború, hajlandók a fegyverszünetre és  
a békekötésre a wilsoni elvek alapján . erre Wekerle azonnal beadta a lemondását, 
hogy átadhassa a helyét egy olyan kormánynak, amely kivezeti az országot a hábo-
rúból .60 A kabinet ezután ügyvezető kormányként működött tovább, amíg egy új meg 
nem alakul .

1918. október 17-én Tisza István végzetes kijelentést tett a képviselőház ülésén. 
Kimondta azt, amit addig csak a politikai rendszerrel szembehelyezkedő Károlyi 
Mihály mert kimondani: a háborút elvesztettük . A társadalomban felmerült a kérdés: 
miért kellene a továbbiakban még kitartani, ha már az a volt miniszterelnök sem hisz 
a küzdelem győztes befejezésében, aki vasszigorral irányította a világháború első 
három esztendejében a Magyar Királyságot és minden emberi és anyagi erőforrást 
mozgósítani próbált a győzelem érdekében?

Október folyamán az országgyűlés teljesen elvesztette politikai súlyát, azt a bu -
dapesti tömegek, szakszervezetek, baloldali politikai csoportok és a széteső hadse-
regnek a hátország laktanyáiban állomásozó, alapvetően kezelhetetlen, az engedel-
mességet megtagadó alakulatai vették át .

59 Ifj . Ugron gábor által írt önéletrajz vázlat . Ugron-hagyaték .
60 andráSSy gyula: Diplomácia és világháború . budapest, Légrády, 1921 . 188 . – Báró Burián István 

naplói. 1907–1922. Báró Burián István távirati könyvei. 1913–1915. budapest, MRzseL, 1999 . 
231 .
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A készülődő forradalmat a klasszikus parlamenti elit elképzelései alapján már 
nem lehetett megállítani . A nép károlyi Mihály gróf miniszterelnöki kinevezését 
követelte . személye körül alakult ki az a csoport, amely október 23-án a Magyar 
nemzeti tanácsot kvázi árnyékkormányként megalakította . ebben károlyi függet-
lenségi Pártja, a polgári radikálisok és a szociáldemokraták vettek részt . jászi nevéhez 
fűződik programjuk megfogalmazása, amely követelte a háború azonnali lezárását, 
területi engedmények nélkül, az ország függetlenségét, a demokratikus választójo-
got és a magyarországi nemzetiségiekkel való megbékélést . károlyit október 31-én 
nevezték ki Magyarország miniszterelnökévé .61 

Ugyanezen a napon tisza Istvánt – budapesti lakásába behatolva – több lövéssel 
halálosan megsebesítették . Akik 1920 után a revizionizmus jegyében kultuszt fontak 
a halott miniszterelnök személye köré, úgy állították be, ha ő újra kezébe tudta volna 
venni a hatalmat károlyi Mihállyal szemben, akkor nem következett volna be a vörös 
diktatúra 1919-ben és nem lett volna Trianon sem. Ez fikció, ami könnyen táptalajra 
talált az 1920-as békediktátum sokkhatása idején .62 De nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy Magyarország az osztrák–Magyar Monarchia részeként, a német 
Császársággal, a bolgár királysággal és a török birodalommal alkotott katonai szö-
vetség tagjaként vesztette el az első világháborút, ami után teljesen illuzórikus azt 
gondolni, hogy amennyiben Tisza állt volna a Kormány élén 1918 őszétől, akkor 
minden másképp alakul . nem így volt . tisza István, aki miniszterelnökként három 
évig vezette a háborúban az országot, idehaza a leggyűlöltebb embernek számított 
1918-ban .

Összetett okai vannak annak, hogy a Monarchia és Magyarország vesztesként 
fejezte be az úgynevezett „Nagy Háborút”. 1914-ben, amikor a Szerbiának küldött 
és eleve elfogadhatatlannak szánt ultimátumot megfogalmazták, senki nem számolt 
azzal, hogy néhány napon belül világméretűvé válik a konfliktus. A központi hatal-
mak vezetői villámháborúban gondolkodtak. Azonban a katonák nem tértek haza 
1914 őszére, mire a falevelek lehullottak – miként a magabiztos német császár meg-
fogalmazta még nyáron, amikor birodalma belépett a háborúba . Az évekig elhúzódó 
harcok miatt világossá vált a szembenálló felek számára, hogy az a katonai szövetség 
tudja megnyerni a háborút, amelyik további hatalmakat tud a maga oldalán bevonni 
a küzdelembe, valamint nagyobb gazdasági potenciállal és mozgósítható tömeggel 
rendelkezik, amit a harcok szolgálatába állíthat . 

61 HatoS Pál: Az elátkozott köztársaság. Az 1918-as összeomlás és az őszirózsás forradalom története. 
budapest, jaffa, 2018 . 141–152 .

62 HoránSzky nándor: A tisza-kultusz néhány jellegzetessége (Megnyilvánulási formák, elemzési 
szempontok) . In: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordu-
lójára. szerk . marUzSa zoltán – Pallai László . debrecen, 2011, 273–274 . 
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ebben a kontextusban az esterházy- és a harmadik Wekerle-kormány már nem 
számított olyan tényezőnek, amelyek képesek lehettek volna a háború kimenetelén 
változtatni. Ugyanis egyik kabinet sem tudott olyan új emberi és anyagi erőforrást 
előteremteni, amely addig még kiaknázatlanul rendelkezésre állhatott volna. Már-
pedig az Amerikai egyesült államok 1917-es hadbalépése az antant számára olyan 
erőfölényt jelentett katonák, ellátmány és fegyverzet szempontjából, ami csak idő 
kérdésévé tette, hogy mikor zúzzák szét a szerényebb tartalékokkal rendelkező köz-
ponti hatalmak seregeit . ezen az sem tudott változtatni, hogy a cári oroszország 
összeomlása után a központi hatalmak nagy kiterjedésű területeket zsákmányolhat-
tak ki keleten, miközben hadseregük jelentős erőit átdobhatták a nyugati frontra. 
1918 tavaszán, nyarán a központi hatalmak még egy utolsó offenzívát indítottak  
a francia és az olasz fronton, hogy a friss amerikai haderő felvonulása előtt megpró-
bálják kierőszakolni a győzelmet. voltak, akik még ekkor is reménykedtek a siker-
ben . de reményeik nem váltak valóra .
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eRdéLy Az ÖsszeoMLás HónAPjAIbAn

Ugron Gábor figyelmét 1918 késő őszén a Román Nemzeti Tanács egyre fenyegetőbb 
törekvései kötötték le .  A magyar belpolitikai helyzet nyomán az erdélyi románok 
egyre nyíltabban hangoztatták kívánságukat, hogy erdély szakadjon el Magyaror-
szágtól és csatlakozzon a Román Királysághoz.  A különböző nemzetiségi tanácsok 
mintájára – jancsó benedek egyetemi tanár, sebess dénes és Urmánczy nándor kép-
viselőkkel együttműködve – 1918. november 9-én létrehozta a budapesti székhelyű 
székely nemzeti tanácsot (sznt) .63 A társaság célja székelyföld védelme volt Ma -
gyarország területi integritásának megőrzése mellett. Így nemcsak a székelyek lakta 
területre szorítkozott figyelmük, hanem egész Erdély védelme érdekében is erős nyo-
mást gyakoroltak az új magyar kormányra. Ezzel egy időben külföldi propagandát 
indítottak, új nyugati támogatókat és együttérzést keresve Magyarország iránt . 1918 . 
november 17-én az SZNT a következő kéréseket fogalmazta meg: A magyar–román 
együttélést a wilsoni elvek alapján kantonális rendszerben biztosítsák . Ahol a szé-
kelység összefüggő többséget alkot, ott – nemzetközi garanciák mellett – független 
államot alkothasson . kérték a magyar népköztársaság támogatását az államalakulat 
létrehozásában és abban, hogy biztosítsanak számára képviseletet a Párizsban idő-
közben megkezdődő békekonferencián. 

Amikor ismertté váltak a belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokon született megál-
lapodások, amelyek értelmében a román hadseregnek lehetősége nyílt a Marosig elő-
nyomulni, utolsó lehetőségekként az SZNT megfogalmazásában megszületett a Szé-
kely köztársaság terve . eszerint a székelyföld önálló államot alkotott volna úgy, 
hogy néhány vonatkozásban mégis Magyarországhoz kapcsolódott volna . A terv 
megvalósítására a december eleji események miatt nem volt elegendő idő, hiszen új 
katonai helyzet állt elő. Az SZNT vezetősége december 5-ére azonnali gyűlést hívott 
össze, ahol Ugron Gábor egy megcsonkított Magyarország jövőképéről tartott ború-
látó előadást.64 Ugyanitt a december elsejei gyulafehérvári gyűlés megvitatására is 
sor került. Lehetőségeik továbbra is korlátozottak maradtak, hiszen a román csapa-
tok már erdély földjén masíroztak . 1919 januárjában még történtek próbálkozások az 
SZNT részéről Székelyföld és Erdély megmentésére. Az önálló, kantonális rendszer-
ben működő Erdélyi Köztársaság gondolatát Paál Árpád, Udvarhely vármegye he -
lyettes alispánja, a sznt tagja a román kormányzótanács miniszterével, Romul 

63 romSicS Ignác: Erdély elvesztése. 1918–1947. Helikon, 2018 . 125–128 .
64 PalloS Lajos: Területvédő propaganda Magyarországon 1918–1920. In: Folia historica 24 . 33–95 .
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boilaval folytatott tárgyalásokon próbálta meg elfogadtatni a román féllel . boila ezt 
ideális megoldásnak nevezte ugyan, de sajnálattal közölte, hogy a gyulafehérvári 
román nemzetgyűlés határozata – amelyet az antant is támogat – már túllépett ezen 
az eszmén . Hiszen az 1918 . novemberi belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokon olyan 
demarkációs vonalat jelöltek ki a beszterce–Maros–baja–Pécs–dráva vonal mentén, 
amely jóval nagyobb területi nyereséget jelentett a románok számára, mint amit az 
sznt javasolt . A belgrádban megfogalmazott pontokon a december elsejei román 
nagygyűlés még tovább ment.

Az egyre biztosabbá váló román hódítás hatására körvonalazódni látszott erdély 
és Székelyföld jövője: a magyar impérium elvesztése. Ennek következtében az SZNT 
fegyveres erő felállításában és a harcok folytatásában látta Erdély és Székelyföld 
megmentésének utolsó esélyét. A Székelyföldön megszerveződő Székely Hadosz-
tályt már korábban is támogatták, az események nyomán még nagyobb intenzitással 
próbálták erősíteni őket.

A saját lehetőségeihez mérten az SZNT lényegében egyedül próbálta a hadosztályt 
ütőképes katonai egységgé fejleszteni. Az 1919 januárjától márciusáig terjedő idő-
szakban ezt a munkát csak részben tudták elvégezni, majd törekvéseiket a bolsevik 
forradalom törte derékba . bár a károlyi-kormány 1919 februárjában már belátta, 
hogy a fegyveres út az egyetlen esély az ország egyben tartására, a kratochvil 
Károly által vezetett székely csapatokat mégsem sikerült a vörös forradalom előtt 
meg felelő módon felszerelni.

Március 1-én a székely Hadosztály szatmárnémetiben tartott zászlóavatási ünne-
pélyén – károlyi Mihály híres beszéde után – az sznt nevében Ugron tartott rövid 
beszédet .65 Március 8-án Ugront a külügyi tanács tagjai közé is meghívták . ennek 
a szervezetnek célja az volt, „[…] hogy Külügyi Tanács címen a Külügyminisztéri-
umban szakemberek, tudósok, publicisták bevonásával előkészítő és tanácsadó szer-
vet létesít, amelynek feladata lesz a külügyi politikának esetről-esetre felmerülő elvi 
jelentőségű kérdéseiben a kormánynak szakvéleményt adni, s amelynek ez idő sze-
rint legfontosabb és legsürgősebb teendője, a béketárgyalások egész anyagának elő-
készítésében közreműködni s a megoldandó problémák tekintetében a kormánynak 
javaslatokat tenni. […] Megjegyzem, az ügyek sürgős voltára tekintettel, a külügyi 
tanács tagjainak közreműködése általában a testületi tanácskozás mellőzésével fog 
végbe menni, amire nézve dr . jászi oszkár a külügyi tanács elnöke fog közvetlenül 
Önnel érintkezésbe lépni”66 – írta Harrer ferenc külügyminiszter Ugron gábornak 

65 FogaraSSy László: Az ismeretlen székely hadosztály. In: Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1971 . 
debrecen, 1972, 241 .

66 Harrer ferenc levele Ugron gáborhoz, 1919 . március 9 . Ugron-hagyaték .
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küldött levelében. Az erdélyi politikust azért vonták be a Külügyi Tanács működé-
sébe, mert már korábban, február folyamán döntés született arról a minisztertanács-
ban, hogy a békekonferenciára utazó magyar delegációnak is tagja lesz .67

A kommunisták államcsínye után létrejött tanácsköztársaság nem nyerte el Ugron 
szimpátiáját. Saját biztonságát is veszélyben érezhette, főleg azután, hogy áprilisban 
megkezdődtek a letartóztatások és a vörösök elől sokaknak kellett menekülnie.

1919. április 18-án álnéven hagyta el Budapestet, és ezt követően több hónapig buj-
dosásra kényszerült . Rövid ideig a dunántúli enyingen, majd sárosládán tartózko-
dott, később a bakonyi erdőségben,68 Csehbányán, a veszprémi püspökség erdészénél 
kapott menedéket . Az ellenforradalomtól szintén távol tartotta magát, ám a kialakuló 
új rendszerben ismét visszatért polgári életéhez és politikai pályájához .

Hogy az ellenforradalminak nevezett csoportokkal (friedrich-kormány és a ke -
reszténypártok budapesten, Horthy nemzeti Hadserege, tiszti különítmények, Lehár 
Antal báró Ausztriából érkező kis serege) nem szimpatizált, az nem meglepő, hiszen 
ő azt a Károlyi Mihályt támogatta 1918-ban, akit az új politikai/hatalmi tényezők 
bűnösnek és felelősnek tartottak azért a helyzetért, ami 1919-re Magyarországon 
kialakult és az állam összeomlásához, valamint ellenséges seregek beözönléséhez 
és megszálláshoz vezetett .

67 zeidler Miklós: A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly–Versailles–Budapest (1920). budapest, 
MtA bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi Intézet, 2017 . 16 .

68 HaeFFler, 306 .
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PáLyAfUtásA A HoRtHy-koRbAn

Ugron gábor politikai aktivizmusa az 1920-as években még jobban kibontakozott . 
Karrierjét nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselőként folytatta, törvényható-
sági testületi tagként és publicistaként is aktív szerepet vállalt a magyar közéletben . 
Társasági élete is ebben az időszakban terebélyesedett ki igazán. Az erdélyi román 
impériumváltást követően állandó lakhelye Budapest lett, ahol családjával együtt 
egy fillér utcai lakást vásárolt meg . számos egyesület tagjaként gyakran látogatta  
a pesti polgári élet színtereit. Két egyesület azonban különösen jelentős volt az életé-
ben . 1920 . január 18-án az erzsébetvárosi kaszinó elnökének, majd ugyanezen év 
március 21-én a vII. kerületi Demokrata Kör vezetőjévé választották. Mindkét tiszt-
ségvállalás értékválasztást is jelentett . e két szervezet mellett azonban számos egyéb 
politikai szerveződésnek és egyesületnek lett tagja. Hatalmas munkabírása és tenni 
akarása a Horthy-korszak fontos politikai-közéleti alakjai közé emelte .

Amint a bolsevik rendszer megdőlt, Ugron rögtön aktivizálta magát. 1919 szep-
temberében részt vett a Szabadelvű Párt újraalakításában,69 amely egy hónap múlva 
fuzionált a demokrata Párttal, azonban az új, nemzeti demokrata Pártnak sem sike-
rült jelentős sikert elérnie az 1920 januárjában rendezett első nemzetgyűlési válasz-
tásokon. E rövid életű politikai tömörülés tagjainak többségét később a Bethlen István 
gróf által szervezett egységes Párt70 nevű kormánypárt vette át.

Ugron az 1920-as választásokon még a nemzeti demokrata Párt színeiben indult 
a budapesti 14. választókerület képviselői mandátumáért. A januárban lezajló első 
körben száva jános, a keresztényblokk és bakonyi samu, a 48-as Párt jelöltjei után  
a harmadik helyen futott be . Az abszolút többséget azonban nem sikerült megszerez-
nie egyik képviselőjelöltnek sem, így 1920. február 8-án új választásokat tartottak  
a kerületben . ekkor Ugronnak már 4110 szavazattal többet sikerült szereznie, mint a 
második helyezett Száva Jánosnak, így bekerült a Nemzetgyűlésbe. 1922-ben megis-
mételte sikerét. Ekkor már független jelöltként őrizhette meg mandátumát, mivel 
1921-ben kilépett a nemzeti demokrata Pártból . bár pártonkívüliségét nem adta fel, 
a mandátumot mégis annak köszönhette, hogy a Szabadelvű Pártok Szövetségének 
listáján kapott előkelő helyet.71 A hozzá hasonlóan erdélyi származású – és régi erdé-
lyi kapcsolataira mindig figyelő – Bethlennel jó viszonyt ápolt, nézeteit mégsem osz-

69 PüSki Levente: A Horthy-rendszer (1919–1945). budapest, Pannonica, 2006 . 65 .
70 Az Egységes Párt megszervezéséről és összetételéről ld. barta Róbert: gróf bethlen István kor-

mánypártja . Az egységes Párt . Rubicon, 2011/9–10 . (A továbbiakban: barta) 20–27 .
71 HaeFFler, 306 .
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totta teljesen, nem lett tagja a kormányzó egységes Pártnak, így független képvise-
lőként az ellenzék soraiban folytatta pályafutását.

Nemzetgyűlési képviselői mandátuma mellett 1925-ben a Budapesti Törvényható-
sági Bizottság tagjai közé is beválasztották, a Szabadelvű városi Párt tagjaként.  
E szerveződésnek rövid ideig elnöke is volt, de már 1926-ban csatlakozott a Ripka 
főpolgármester mögé felsorakozott fővárosi Községi Egységes Párthoz.72 Ez az első 
fontos taktikai lépés megtétele volt részéről abba az irányba, amely a kormánypárt 
soraiba vitte az 1926. decemberi országgyűlési választások kiírása előtt.

Az 1920-as év elején az állami főhatalom gyakorlásának rendezése igen fontos 
kérdésnek bizonyult, hiszen ez elsősorban arról szólt, hogy ki és milyen jogosítvá-
nyok mentén veheti kezébe az ország irányítását, és miképpen legitimálják az ellen-
forradalmi friedrich- és Huszár-kormányok rendeleti kormányzását, intézkedéseit, 
hiszen ezek mögött nem állt parlamenti felhatalmazás .

Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideig-
lenes rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor, 1920 . február 27-én Ugron 
Gábor is felszólalt a Nemzetgyűlésben, s két körülményre hívta fel a figyelmet. Az 
első megállapítása szerint az új magyar alkotmányosságnak az ország ezeréves 
keresztény alkotmányán kell alapulnia . „A szilárd bázis tehát, melyre nekünk helyez-
kednünk kell: Magyarország alkotmánya és történelmi fejlődése alapján álló jogfoly-
tonossága . erre kell helyezkedni, mert csakis így lehet rend ebben az országban, csak 
így lehet a fegyelmet helyre állítani, csakis így lehet tekintély, így lehet belső béke, 
így ismerik el azokat a törvényeket, melyeket itt hozni fognak, így lehet konszoli-
dálni ezt a nemzetet így remélhetünk munkát és gazdasági fejlődést. A bázis tehát  
a történelmi alkotmány és a cél a történelmi terület és a történelmi területnek boldo-
gulása.”73 Az alkotmányosság természetesen szervesen kapcsolódott a keresztény 
erkölcshöz, így a keresztény alkotmányosság eszméje mellett is tanúbizonyságot tett, 
mivel ez erkölcsi alapként végig meghatározó volt életében. „Tisztelt Nemzetgyűlés! 
Akkor, amikor az alkotmányossághoz való visszatérésről szóló törvényjavaslatot tár-
gyaljuk, igenis a tárgyról beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy vissza a magyar 
alkotmányhoz, ezeréves alkotmányunkhoz, és minden tagja a Nemzetgyűlésnek 
szélmalomharcot folytat, ha azt hiszi, hogy az ezeréves magyar alkotmány nem épült 
fel keresztény bázison.”74

A törvényjavaslat kapcsán egy másik, nagy jelentőségű mozzanatra is felhívta  
a figyelmet, és egyben javaslatot tett annak rendezésére. A párizsi békekonferencia 

72 Uo .
73 Képviselőházi felszólalások, 1920. február 27. 4. Ugron-hagyaték.
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által megszabni kívánt új határvonalak és az azokon kívül rekedő magyarság ügye 
már származása miatt is kiemelt fontossággal bírt számára . A parlamenti ülés idején 
Párizsban már a végéhez közeledtek a tárgyalások az új nemzetközi rend kialakításá-
ról és a közép-európai nemzetek további sorsáról . Az amerikai Wilson elnök már két 
évvel korábban bemutatta 14 pontból álló javaslatát, amely jelentősen befolyásolta  
a béketárgyalások irányvonalát . Az amerikai elnök elvei alapján minden népnek joga 
lett volna az önrendelkezéshez. A történeti Magyarország határain belül élő nemze-
tiségek számára tehát nagyobb önállóság biztosítását vagy független államok létre-
hozását irányozták elő a háború végén. Itt azonban kettős mérce alkalmazását vélte 
felfedezni Ugron . Ugyanis ha ezeknek a nemzeteknek megadták az önrendelkezés-
hez való jogot – vallotta –, akkor a határokon kívül rekedt magyarság esetében is ezt 
kell alkalmazni, hiszen ezt az elvet csak részlegesen, vagy egyáltalán nem vették 
figyelembe az esetükben. Felszólalását így kezdte: „Tisztelt Nemzetgyűlés! Mikor 
ebben a teremben erről a helyről utoljára felszólaltam, Marosvásárhely szabad kirá-
lyi városnak, a székelyek fővárosának voltam képviselője Szent István koronája biro-
dalmának országgyűlésén. Az a kötelék, mely olyan idős, mint hazánk történelme, 
az az ezer esztendős kötelék, mely szülőföldemhez és szűkebb hazámhoz fűz, nem 
engedi meg, hogy egy pillanatra is megfeledkezzem arról a szent kötelességről, mely 
rám hárul, kinek eddigi egész életem célja hazám érdekeinek szolgálata mellett szű-
kebb hazámnak, a székelyföldnek boldogítása, emelése, gazdasági haladása szem-
pontjából való munkálkodás volt . Most pedig továbbra is ragaszkodva ennek a szent 
földnek minden talpalatnyi rögéhez, minden bércéhez, minden fenyőszálához és 
virágához, életem jövő céljául azt kell tekintenem, hogy még egyszer valaha újra 
rátehessem lábamat erre földre, mint magyar földre, – mert addig, míg az a föld újra 
magyar nem lesz, oda vissza nem térek – hogy újra engedje meg a magyarok Istene, 
hogy azon a magyar földön térdre borulhassak és megcsókolhassam őseinknek és 
atyáinknak megszentelt sírját.”75

A Nemzetgyűlésben Ugron Gábor első felszólalása elején tehát egyértelműen kije-
lentette: nem lehet más célja a jövőben, mint Erdély visszaszerzése. Ez a gondol-
kodás pedig szervesen illeszkedett a korabeli Magyarország politikai mentalitásába . 
A fent idézett bevezető után következett az a gondolatmenete, melyben az elvesztett 
területek magyarságának jogfosztására hívta fel a figyelmet: „Egyetlenegy körül-
mény van még, amelyet felszólalásom végén hangoztatni kívánok . A törvényjavaslat 
indoklása azt mondja: »Az alkotmány alapintézményeinek válságos kérdéseiben 
magának a nemzetnek kell döntenie.« úgy van, tisztelt Nemzetgyűlés, de a területről 
való lemondás kérdésében is . Magának a nemzetnek, de az egész nemzetnek . ez  
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a Nemzetgyűlés pedig az egész nemzetet nem képviseli. Minden törvény csak azokat 
kötelezheti, akik abban a testületben, amely a törvényeket hozza, képviselve vannak . 
nincs tehát nekünk jogunk határozni azokról, akik itt képviselve nincsenek . Azok  
a területek itt képviseltessenek, vagy pedig népszavazás útján kell hogy akaratukat 
nyilvánítsák. Harmadik lehetőség nincs.”76

A népszavazás megemlítésével a népek önrendelkezési jogára utalt . A teljes 
magyarság valóban nem volt képviselve a Nemzetgyűlésben, hiszen az ország Szent 
István-i területeinek többségét a csehszlovák, délszláv és román csapatok tartották 
megszállás alatt, ezért ha a képviselők az eljövendő párizsi békét ratifikálni kíván-
ták, abban az ő érdekük és véleményük nem jelenhetett meg. Apponyi Albertnek,  
a magyar békedelegáció elnökének Párizsban, az 1920. január 16-i úgynevezett védő-
beszédéhez hasonlóan tehát Ugron is népszavazást javasolt, de felszólalásának ter-
mészetesen semmilyen következménye nem lehetett a későbbiekben. Annak ellenére 
sem, hogy a trianoni békeszerződés parlamenti ratifikációs vitája során, 1920 novem-
berében mások is hozzá hasonló véleményt hangoztattak: mivel a Nemzetgyűlés 
nem az összmagyarságot képviseli, nincs joga a békediktátum elfogadására .

Közérdekű kérdésekben Ugron Gábor nevéhez a két világháború között főként  
a hadirokkantak, hadiárvák és özvegyek ügye köthető. Belügyminiszteri tevékeny-
sége óta ezt kiválóan ismerte, és pontosan tisztában volt azzal, hogy mekkora töme-
geket érint szociálisan a rendezetlensége. Ezen a téren kifejtett erőfeszítései számos 
parlamenti felszólalásában megnyilvánultak. Az első világháború utáni években 
alapvető célkitűzésének tekintette a kiszolgáltatott emberek helyzetének javítását. 
Az 1920-as évtizedben elsősorban a mindenkori kormányzattól várta az igencsak 
elkeserítő körülmények rendezését. 

Az akkor érvényben levő és ezen ügyekben irányt mutató 1876. évi LI. törvény-
cikk már teljességgel alkalmatlan volt a nagy világégést követő állapotok javítására. 
„A törvény elavultságából és nagy részben a helytelen és meg nem felelő intézke-
désekből kifolyólag, a háború alatt a rokkantak ellátása – ezt be kell látnunk mind-
nyájunknak – nem volt olyan, amilyennek tulajdonképpen lennie kellett volna és 
amilyennel a nemzet irántuk tartozott. […] A rokkantak, ezek a nagy tömegek türe-
lemmel és hazafias alapon várják a kormány megfelelő intézkedéseit. Ezek az intéz-
kedések, jól tudom, nagy előkészítést és igen sok megfontolást igényelnek, azonban 
már most rá kell mutatnom arra, hogy kérnünk, követelnünk kell a rokkant-törvény 
sürgős előterjesztését. Mert addig, amíg ez meg nincs, az állam és társadalom együt-
tes, szervezett munkája a rokkantkérdés megoldása iránt abban a helyes mederben, 
amelybe azt terelni kell, meg nem indulhat” – mondta 1920 . április 17-i parlamenti 
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felszólalásában .77 A törvény sürgős átalakítására szólította fel a Nemzetgyűlést és 
a kabinetet . A helyzet drámaiságának bizonyítékaként kitért a Rokkantellátási Hiva-
tal és általában a kormányhivatalok rossz elhelyezésének ügyére . kérte a hadisérül-
tek érdekeinek figyelembe vételét, az egyszerűsített ügyintézés lehetővé tételét és  
a háborúban valamilyen módon sérült néptömegek megsegítését, állami támogatá-
sát. Ennek első lépéseként a rokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ügyei irányításá-
nak a kormányzati adminisztráción belüli egyesítését és egy hivatalban való intézhe-
tőségét kérte, mint olyan alapfeltételt, amely nélkülözhetetlen a károsultak hatékony 
gondozásában .78

A háború utolsó évében a hadirokkantakkal foglalkozó intézmények összesen 
kilencvenezer rokkantat tartottak számon, ám alig hetvenezren részesültek valami-
lyen támogatásban . A hadigondozás szervezetrendszere nem tudott ekkora tömeget 
kezelni . A rászorulókat az állam csekély járadékkal látta el . Az Ugron sürgette átfogó 
jogszabályi megoldásra tizenhárom esztendőt kellett várni, amikor az országgyűlés 
elfogadta „a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról” szóló 1933. évi vII. 
törvénycikket .79

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés új belpolitikai helyzetet terem-
tett Magyarországon . A simonyi-semadam sándor vezette kormány július 19-én 
lemondott, majd egyik legjelentősebb tagja, gróf Teleki Pál külügyminiszter kapott 
miniszterelnöki megbízást Horthy Miklós kormányzótól . A kormányalakítás és 
programjának meghirdetése után, a július 23-i parlamenti ülésen Ugron is kifejtette 
véleményét az új elképzelésekről, egyszersmind kijelölte az általa vélt prioritásokat 
maga és a törvényhozás számára . „A miniszterelnök úr programját hallottuk és tud-
juk a nélkül is, de az ő szavaiból is, hogy súlyos ennek az országnak úgy külpoliti-
kai, mint belpolitikai helyzete . súlyos a belpolitikai helyzet és a jelen pillanatban 
külforgalmi, külkereskedelmi oldaláról látom azt a legveszedelmesebbnek . A minisz-
terelnök úr részletes programot adott, azonban én ezt az egész programot egy mon-
datban foglalom össze, mert felfogásom szerint ma Magyarországnak csak egy prog-
ramja lehet, ez pedig ennek a szerencsétlen országnak a konszolidálása és a régi 
Magyarországnak visszaállítása.”80

Ezen egyértelmű megfogalmazás után részleteiben is hozzászólt a kormányprog-
ramhoz. Kiemelte a jogbiztonság fontosságát, de legsürgősebb teendőként a földre-
form és adóreform véghezvitelét jelölte meg, illetve szólt a menekült tisztségviselők, 
a vagonlakók nyomorúságos helyzetéről, mint szintén rendkívül jelentős és sürgősen 
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orvosolandó problémáról. „[…] én az utolsó esztendőben az ország legnagyobb szé-
gyenének azt tartom, hogy azok az emberek, akik az ország különböző helyeiről ide 
menekültek azért, mert magyarságuknak, hozzánk való ragaszkodásuknak törhetet-
len jelét adták, hónapok óta, már majdnem esztendő óta kénytelenek vagonokban, 
nyomorúságban lakni azért, mert a hatóság megfelelő lépéseket nem tett. […] Egész-
ségükben tönkreteszik őket, morálisan veszélyeztetik azt az összetartást, amely ma 
megvan minden magyar és magyar közt . kétezer ötszáz vagonnak a felszabadítása 
is nagy érdek, mert hiszen ennyi vagont foglalnak el ezek a menekült tisztviselők. 
ezzel a 2500-as számmal szemben azonban megállapítom, hogy budapesten külön-
böző hivatalok által 3000 magánlakás van lefoglalva. Ha ezt a két számot egymással 
szembe állítom, ez által adva van a megoldás lehetősége. Nagyon kérem a tisztelt 
Nemzetgyűlést, hogy ezt a kérdést, mely szégyene az országnak, bármi áron, a leg-
sürgősebben oldja meg és elsősorban az állam legyen az, amely jó példát mutas-
son azzal, hogy azokat a hivatalokat, amelyek magánlakásokban vannak elhelyezve 
a legrövidebb időn belül kiüríttesse és ezen menekült tisztviselők rendelkezésére 
bocsássa.”81

1920. szeptember 17-én újra felszólalt a Nemzetgyűlésben, mégpedig az úgyneve-
zett numerus clausus82 törvényjavaslatnak benyújtása és Prohászka ottokár nagy-
jelentőségű beszéde után. Megnyilvánulásának legfőbb oka a bevezetni kívánt kor-
látozásról kifejtett véleménye volt, mely egyben jól tükrözi Ugron gábor politikai 
gondolkodását is . A törvénytervezet vitájának kifejtése összetettsége miatt jóval 
nagyobb teret igényelne, itt csak Ugron szempontjából vizsgáljuk a kérdést . A tör-
vénytervezet vitájában egy sajátos nézőpontot képviselt, melyet parlamenti felszó-
lalásaiban érhetünk tetten. Ebben először a fővárosi egyetemek túlterhelt viszonyai-
nak szempontjából közelítette meg a kérdést: „Teljesen egyet értek a [Haller István 
vallás- és közoktatásügyi] miniszter úrral abban, hogy azon túlterheltségen, amely 
speciálisan a budapesti egyetemen volt, segíteni kell . ez feltétlenül a tanításnak az 
érdeke, elsősorban ott, ahol nemcsak előadótermekben folyik az oktatás, hanem gya-
korlati téren is, az orvosi fakultáson és a műegyetemen.”83 Ugron hangsúlyozta, hogy 
a vidéki egyetemek légköre, erkölcse jobb, mint budapesté, tehát e tekintetben alkal-
masabbak a vi  déki városi felsőoktatási intézmények a bővítési célokra. Egyetértett 
azzal, hogy „szükséges a közelmúlt tapasztalatai után a destruktív elemeknek az 

81 Uo . 7 .
82 A numerus clausus (zárt szám) az 1920. évi XXv. törvénycikk közkeletű elnevezése. A törvény 

alapján a „magyarországi nemzetiségek és népfajok” tagjai csak a formálisan kimutatható szám-
arányuknak megfelelő mértékben vehettek részt a felsőoktatásban.

83 Képviselőházi felszólalások, 1920. szeptember 17. Ugron-hagyaték.
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egyetemtől való eltávolítása”.84 A közelmúlt tapasztalatai alatt a tanácsköztársaság 
létrejöttét előidéző eseményeket és a baloldali nézetek egyetemisták körében való 
terjedését ér  tette . Ha a numerus clausust egy erre adott válasznak szánta a parlament, 
akkor egyet tudott volna érteni vele, viszont tisztában volt azzal, hogy ezeket a célo-
kat a törvényjavaslat alapján nem lehetett elérni . 

„ezen a téren, hogy ezeket a célokat el lehessen érni, megértem azt, hogy a nume-
rus clausus gondolatához nyúltak és csak azt iparkodom bebizonyítani, hogy ezeket 
az igen helyes célokat a numerus clausus alkalmazásával egészen más eredménye-
ket fognak elérni, mint amelyeket céloznak, nem is beszélve arról, hogy ezekért  
a csekély és nem is célzott eredményekért nem tartom megengedhetőnek egyik sza-
badságjogunk lerombolását.”85 A Nemzetgyűlésben Ugron a törvényjavaslat elfoga-
dása ellen érvelt . elhibázottnak látta, a fontos célok – mint például a bolsevik ele-
mek kiszűrése az egyetemekről – elérésére nem látott lehetőséget benne, ugyanakkor 
tudatában volt, hogy a törvény a magyarországi zsidóság ellen született . szemben 
állt tehát a többséggel, ezért nem csoda, hogy a beszédét rengeteg közbeszólás, beki-
abálás akadályozta, ami miatt a parlament elnökének többször is rendre kellett utasí-
tani a felszólalását megzavaró képviselőket. 

Egyéb jelentős érveket is felhozott az elfogadni kívánt törvény ellen, amelyekkel 
szintén a törvényjavaslat gyakorlati végrehajtásának lehetetlenségét kívánta alátá-
masztani: „Igen sok szempontot kell figyelembe venni, ha már numerus clausust 
alkalmazunk. Melyek azok a kritériumok, amelyeket attól a fiatalembertől, akit fel 
akarnak oda venni, joggal megkövetelhetünk? ezek a kritériumok – és azt hiszem, 
ebben mindnyájan egyet értünk – feltétlen nemzeti megbízhatóság, hazafiság, kifo-
gástalan jellem, erkölcsös felfogás, jó magaviselet, megfelelő tudományos előkép-
zettség. Azt hiszem, hogyha ezeket a szempontokat minden egyes felveendő fiatal 
embernél meg lehet kétségtelenül állapítani, ezek szerint a szempontok szerint a leg-
jobbakat ki lehet válogatni, akkor elhiszem azt, hogy ez a numerus clausus feltétlen 
áldással jár, azonban […] ezt a mértéket igazságosan megtalálni minden egyes felve-
endő fiatal embernél fizikai lehetetlenség, nem is beszélve arról, hogy már maga az  
a tény, hogy bizonyos része az egyetemi hallgatóknak kizáratik, nagyon antidemok-
ratikus, mert hiszen azok, akik kizáratnak, másutt kell hogy elhelyezést találjanak, 
tehát a gazdag ember gyerekei el fognak helyezkedni más vidéki egyetemen vagy 
külföldi egyetemen, szegény ember tehetséges, speciálisan tudományos pályára nem 

84 Uo .
85 Uo .
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alkalmas gyermekei azonban kénytelenek lesznek lemondani arról, hogy magukat az 
egyetemen tovább képezzék.”86 

Az Ugron által felvázolt ellentmondás azt mutatja, hogy a törvényjavaslat egyér-
telműen a zsidóság ellen irányult. Erre a kérdésre próbált reflektálni: „mert hiszen én 
eddigi kritikámban a rejtett célzatoktól eltekintve beszéltem, de még ezektől elte-
kintve sem lehet igazságosan végrehajtani, még kevésbe akkor, amikor a javaslatban 
nyíltan be nem vallott célzatok állnak a jelen javaslat háta mögött.”87 Az egyetemi 
hallgatóság nemzetiségi arányának rendezését ő teljesen másképpen képzelte el, 
amellyel szintén ellenérzést váltott ki a Nemzetgyűlésben. Alábbi kijelentését szin-
tén bekiabálások zavarták meg . „Az kétségtelen, hogy ez a javaslat – amint Prohászka 
Ottokár tisztelt képviselőtársam kifejtette – tulajdonképpen egy védekezési mozdu-
lat a zsidó faj konkurenciája ellen . ez a védekezés azonban nem azon az úton törté-
nik, amelyet én egyedül helyesnek és jónak tartok . ez pedig az, hogy kiválóbbnak 
kell lenni, mint ők! Mihelyt egy fajjal szemben védekezni akarunk és ennek a véde-
kezésnek módját keressük, akkor önkénytelenül elismerjük egyszersmind azt, hogy 
az a faj legalább bizonyos szempontokból kiválóbb kell hogy legyen, mint a miénk, 
mert különben mesterséges eszközökre vele való védekezés céljából nem lenne szük-
ség.”88 ezzel demokratikus álláspontra helyezkedett, melyben az egészséges versenyt 
részesítette előnyben a korlátozások alkalmazásával szemben. véleményével kisebb-
ségben maradt a Nemzetgyűlésben, álláspontja nem nyerhetett teret.

beszéde végén hangsúlyozta az ország békéjének és nyugalmának fontosságát, 
szembeállítva a törvényhozással azt a tényt, hogy a bevezetni kívánt törvény a szabad-
ságjogok megnyirbálásával jár, amely könnyen közfelháborodást válthat ki . Az ország-
ban elérni kívánt egyensúly az új törvénnyel sérül és egyenlőtlenséget szül. „Alkotni 
kell, nem állandóan rombolni; büntetni kell, – ez kétségtelen – de soha sem ártatlano-
kat. Engedni kell dolgozni a dolgozókat és tanulni a tudományra szomja zókat.”89

szeptember 17-i felszólalásával nemcsak a parlament többségével, hanem az álta-
lános közhangulattal is szemben találta magát. Népszerűtlen véleményének és fel-
szólalásának következménye is volt, hiszen beszéde elhangzásának estéjén budapesti 
lakásának ablakait ismeretlenek betörték . Mentelmi jogára hivatkozva az ügyet  
a Nemzetgyűlés elé vitte, amely azt a Budapesti Királyi Ügyészségnek utalta át,90 
a tettesek kilétére azonban soha nem derítettek fényt .

86 Uo .
87 Uo . 11 .
88 Uo . 12 .
89 Uo . 14 .
90 MNL OL, Képviselőház és Nemzetgyűlés iktatott iratai, K 2, 7. 3806/1920. Ugron Gábor mentelmi 

ügyének tárgyalása .
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Az 1920 júliusa és 1921 áprilisa között működő Teleki-kormány már 1920. de -
cember 2-án beadta lemondását, azonban december 16-án ismét újra megalakult . Az 
1921 . december 21-i parlamenti ülésen Ugron a kialakult helyzethez szólt hozzá . 
beszédében a folytonosság és a megbízhatóság hiányából fakadó nehézségeket ecse-
telte . A megbízható kormány képét létfontosságúnak tartotta, amely nélkül lehetet-
len a kritikus helyzeten úrrá lenni .91 Az új kormányprogram különböző részleteihez 
fűzött hozzászólásai mellett a Trianon utáni időszak egyik legjelentősebb kérdésére 
is kitért. A királykérdésre, amely a következő évben két hatalomátvételi kísérletbe 
torkollott, s a korszakban gyakori téma volt mind a Nemzetgyűlésben, mind a sajtóban. 

Elképzelését öt pontban foglalta össze. Először is elmondta, hogy a kérdést csakis 
törvényes úton lehet megoldani. Másodszor a megoldásnak egyértelműen tükröznie 
kell a magyar nemzet akaratát . Harmadszor az önálló, független és nemzeti király-
ságnak az egyértelmű híve, ugyanakkor egyetért azokkal a véleményekkel is, ame-
lyek a leendő király jogkörét korlátozni kívánták. Az erre érkező ellenvetésekre rea-
gálva hangsúlyozta, hogy a „legitimitás álláspontja és a királyi jogkör korlátozása 
közt semmilyen inkompabilitást nem látok fennforogni.”92 végül kiemelte, hogy ezt 
a kérdést nem szabad félvállról venni . Azt javasolta: vagy izolálják a kérdést addig, 
amíg a megfelelő körülmények adottak nem lesznek, vagy kezdjenek el tárgyalni 
róla úgy, hogy minden szempontból kimerítően körüljárják, s a végén megfelelő dön-
tést tudjanak hozni .93 korábban, a Nagymagyarország című újságban a kérdés elő -
készítetlenségét bírálta és éles kritikát is megfogalmazott: „Meglepetéssel látom 
tehát és nem tudom eléggé helyteleníteni, hogy ezt a végtelenül nagyjelentőségű 
kérdést a királykérdést minden előkészítés, minden előzetes diskusszió és az arra 
hivatottak meghallgatása nélkül, direkt puccsszerüleg, a jelen kormányválsággal 
kapcsolatosan tűzték napirendre. […] A kérdést a jelenlegi viszonyok között meg-
győződésünk szerint nem lett volna szabad a politika arénájába dobni.”94 A király-
kérdés azonban csak az 1921-es év tavaszára került igazán a figyelem központjába.

Iv. Károly 1921. március 27. és április 5. közötti első visszatérési kísérlete Teleki 
Pál első kormányának bukását eredményezte. Horthy Miklós kormányzó ezután 
Bethlen Istvánt kérte fel kormányalakításra, aki az előző évek rövidéletű kormánya-
ival ellentétben tíz éven át állt az ország élén. Az új miniszterelnök elsődleges célja  
a belpolitikai helyzet stabilizálása volt. A konszolidációt ezért a Nemzetgyűlés két 
legnagyobb politikai pártját maga mellé állítva kellett kezdenie. 1922-es választási győ-

91 Képviselőházi felszólalások, 1920. december 21. 16. Ugron-hagyaték.
92 Uo . 20 .
93 Uo .
94 Nagymagyarország, 1920 . december 5 .
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zelmét követően a pártjával, az Egységes Párttal (teljes nevén: Keresztény-Keresztyén 
földmíves-, kisgazda- és Polgári Párt) egy évtizeden keresztül uralta a parlamentet .

A Bethlen-kormány megalakulása utáni első ülésen Ugron Gábor is felszólalt. 
beszédében több vonatkozásban is a kabinet programját és az aktuális politikai hely-
zetet elemezte. A kormányzás megfelelő mivoltát a következőképpen fogalmazta 
meg: „A rendszer fennmaradásának sine qua non-ja95 a rend fenntartása . tehát nem 
destrukció az, ha követelem, hogy teremtse meg a kormány saját életének és rend-
szere fennmaradásának előfeltételeit. Ezek az előfeltételek pedig az én felfogásom 
szerint a jogrend, a társadalmi és a gazdasági konszolidáció, a külső és a belső béke, 
aminek viszont az az előfeltétele, hogy minden hatalom a kormány kezében legyen, 
amely kormány a Nemzetgyűlésnek felelős, és hogy minden hatalom, amely a kor-
mány kezében van, törvényes alapon gyakoroltassék, és ne rendeletekkel.”96 Utolsó 
mondatában megfogalmazta a bethlen-kormánnyal szembeni elvárását, mégpedig 
azt, hogy a háborús időkben – ugyan jogosan – folytatott rendeleti kormányzást meg-
szüntesse és békeidőkhöz méltó, a törvényhozás demokratikus rendjét betartó mód-
szerrel működjék a továbbiakban.

kitért egyebek mellett a bevezetni kívánt új pénzügyi szabályozásra és ezzel 
összefüggésben az új adópolitikára is . A cenzúra eltörlését kívánta a kormánytól, 
mint olyan alapvető rendelkezést, amely a demokratikus állapotok megteremtéséhez 
elengedhetetlen. Itt lényegében saját érvényesülési lehetőségeire is gondolt, hiszen  
a különböző újságokba írt publikációit a cenzúra rendszeresen visszatartotta (a sajtó-
ellenőrzés gyakorlatát a kormány végül még ebben az évben, 1921-ben hatályon 
kívül helyezte) . ezek után a gyülekezési jog kiszélesítése mellett érvelt . Iv . károly 
visszatérésének nyomán megemlítette a királykérdést is. A trianoni békeszerződés 
nem tartalmazta a Habsburg-dinasztia trónfosztását, aminek a figyelembevételét 
külön is kérte. „Ezt a megállapítást csakis ellenségeink különböző felelős, vagy fele-
lőtlen elemei hangoztatják, ránk akarván oktrojálni álláspontjukat olyan kérdésben 
is, amelyről a trianoni béke nem rendelkezik. Legyen akármi is a véleményünk a ki -
rálykérdésben, abban egyet kell, hogy értsünk, hogy ellenfeleink, akik a békét reánk 
kényszerítették, követelhetik annak a békének a végrehajtását, amelyet ez a nemzet-
gyűlés ratifikált, azonban senkinek nem lehet beleszólása abba, hogy legfontosabb 
kérdésünk[et], a királykérdést miképpen oldjuk meg.”97

Felszólalását a következő szavakkal zárta: „Meg kell állapítsam, hogy bizonyos 
mértékig nagy szerencse a mi óriási szerencsétlenségünkben, hogy a mai nemzedék 

95 elengedhetetlen feltétel .
96 Képviselőházi felszólalások, 1921. május 23. 33. Ugron-hagyaték.
97 Uo . 39 .
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minden egyes tagja parancsoló szükségességből kifolyólag ugyanazt a magasztos 
politikai vezérgondolatot kell, hogy maga elé tűzze. Egy nagy, mert nagyon egyszerű 
és mindenki által megérthető gondolat, amelynek a mai időkben minden más gondo-
latát maga alá kell gyűrnie, az, hogy Magyarország egységét területben, lélekben, 
szívekben meg kell teremteni.”98

Ahogy a bethleni konszolidáció kibontakozott, úgy lett egyre visszafogottabb az 
ellenzék a Nemzetgyűlésben. Az 1920-as évek első két évében még heves viharokat 
gerjesztő ügyek – mint például a királykérdés, a választójog – az Egységes Párt erő-
södésével egyre inkább kikerültek a Nemzetgyűlés napirendi pontjai közül. Helyükbe 
a gazdaság stabilizációja, az új pénzügyi rendszer megteremtésével kapcsolatos 
viták léptek. Ez a folyamat Ugron Gábor felszólalásaiban is nyomon követhető. Míg 
az első években évente négy-öt olyan nagyobb felszólalása volt, amelyek éles kritiká-
val voltak telítve, addig az 1922-es választást követően már évente csupán egy-két 
alkalommal szólalt fel, lényegesen más hangnemben . Ugyanezen választás jelen-
tett fordulópontot abból a szempontból is, hogy míg 1922 előtt bátrabban kritizálta 
Bethlen kormányát, a választások után ritkábban és általában kisebb jelentőségű 
problémák miatt szólalt fel a kabinettel szemben .

Beszédeiben jellemzően olyan speciális és a szívéhez közel álló ügyek mellett állt 
ki, mint például a rokkantak, a hadiárvák vagy a csecsemővédelem kérdése. A gyen-
gék és az elesettek helyzetének javítását egész képviselői pályafutása alatt szorgal-
mazta. Ezen törekvéséről ugyan ritkán beszélt a parlamentben (egyetlen alkalommal, 
1925 . január 28-i felszólalásában) mégis ismerjük az ez ügyben, leginkább a stefánia 
szövetség keretein belül kifejtett tevékenységét, amelyet külön fejezetben részle-
tezünk .

Már az első világháború idején, az Esterházy- és a Wekerle-kabinetek belügymi-
nisztereként elkötelezte magát a titkos és általános választójog bevezetése mellett . 
Az 1922-es választások előtt a következőképpen beszélt a választójog kérdéséről  
a Nemzetgyűlésben: „más választói joghoz, mint az általános, egyenlő, titkos, köz-
vetlen, községenkénti és a nőkre is kiterjedő választói joghoz hozzá nem járul  ha -
tunk”.99 több más ponton is szembement bethlen István kormányával, bár lényegesen 
óvatosabban, mint korábban . A pénzügyi helyzet megoldatlanságát a pénzügymi-
niszterek alkalmatlanságában és gyakori váltogatásukban látta, továbbá számonkérte 
a jóvátételi kifizetések ügyének tisztázatlanságát. Beszédei kapcsán – egyáltalán 
nem meglepő módon – többször támadták a Nemzetgyűlésben.

98 Uo . 40 .
99 Uo . 1922 . január 9 . 410 .
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A numerus clausus elleni felszólalása után egyes képviselők már Ugront magát is 
kritizálták, korábbi eseményeket kérve számon rajta . kováts j . István egységes párti 
képviselő az egyik ülésen azzal támadta, hogy Ugron Gábor megtagadta a Székely 
Hadosztály egy részének budapestre szállítását, pedig ezekkel a csapatokkal meg-
előzhető lett volna a bolsevik hatalomátvétel. Ugron erre így reagált: „Tisztelt képvi-
selőtársam úgy látszik, nem tudja, hogy a székely hadosztály nem a jelenlegi ország-
határok, hanem a hegyek között, tehát magyar vidéket védelmezve az egyedüli kato-
naság volt, mely a románokkal szemben, velük állandóan harcolva ezt az országot 
akkoriban védte . Igenis voltak sokan itt Pesten, akik rá akartak engem venni, hogy 
befolyásoljam őket, – mert hiszen nem parancsolhattam nekik – hogy fordítsanak 
hátat a románoknak és próbáljanak feljutni erdély határáról budapestre, azért hogy 
a forradalmat leverjék . én kijelentem, hogy erre a szerepre kapható nem voltam, 
mert szűkebb hazámmal s Erdéllyel szemben nem vállaltam azt a felelősséget, hogy 
erdély szülötteit, a székely katonákat, elkommandíroztassam az erdélyi frontról . 
nem mentem abba bele, hogy odaadjam magamat ahhoz és így hazaárulást kövessek 
el, hogy ők hátat fordítsanak a románoknak és így utánuk szabadon besétáljanak  
a románok Magyarországba. Erre én kapható nem voltam.”100 nem tagadta, hogy 
kapott ilyen irányú megkeresést, viszont annak gondolatát teljes mértékben elutasí-
totta. A székelyek fővárosi bevetésére biztató személyeknek a kiléte azonban isme-
retlen maradt, Ugron senkit nem nevezett meg .

A kormány bírálata miatt gyakran váltott ki szimpátiát a baloldali politikusok 
körében, akik számos alkalommal helyeselték mondandóját, és többször bátorították 
a felszólalásai alatt .

erdélyi lévén, természetesen revizionista-irredenta nézeteket vallott, és az ilyen 
irányú külpolitika támogatását kereste. „Majd én is pacifista leszek azonnal, amint 
birtokunkban van megint Magyarország”101 – mondta 1923-ban, amikor a kormány 
külpolitikájával szemben fogalmazta meg elégedetlenségét, számonkérve annak 
átláthatatlanságát és zavaros irányát . ezekben az években, beszédeiben többször 
kitért a kormány külpolitikájára, nemtetszését nyilvánítva ki . Már 1921-ben felszó-
lalt a külföldön hadifogságba esett katonák és más személyek hazaszállítása kap-
csán, amely ügy megoldásához a kormány részéről hatékonyabb fellépést várt el.102 
1924-ben kitért a jugoszláviai Magyar Párt feloszlatására . Az ügynek a népszövet-
ség elé vitelét kérte, valamint a témának a magyar–jugoszláv tárgyalásokba való 
beemelését sürgette .103 elmondható, hogy nézetei és aggodalmai nem merültek ki 

100 Uo . 1922 . január 11 . 453 .
101 Uo . 1923 . január 12. 231 . 
102 Uo . 1921 . július 14 . 520–521 .
103 Uo . 1924 . május 14 . 14–15 .
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az erdélyi magyarság védelmében, hanem a többi elcsatolt rész magyar lakossága 
helyzetének javítását is szívügyének tekintette .

Az 1922-es és 1926-os választási eredmények közötti különbségek egyértelműen 
alátámasztják Bethlen miniszterelnök Egységes Pártjának megerősödését és a belpo-
litikai konszolidáció sikeres lefolyását .104 Az egységes Párt ráadásul a keresztény 
szociális és gazdasági Párttal (kszgP) is koalícióra lépett, s így, további harminc-
 öt mandátummal kiegészülve majdnem nyolcvanöt százalékos többség támogatta  
a kabinetet a törvényalkotási munka folyamatában . A kormánypárti többség megnö-
vekedésével párhuzamosan az ellenzék átstrukturálódott . Az 1926-os választásokat 
követően a szociáldemokratákon kívül – akik tizennégy mandátumot szereztek – 
más komolyan vehető politikai formáció már lényegében nem állt szemben olyan 
élesen a kormánnyal, mint korábban. A kisebb pártok kettő–kilenc személyből 
álló frakciókkal rendelkeztek . A liberális demokraták közül többeket, köztük Ugron 
gá  bort is sikerült bethlen Istvánnak a saját pártjába csábítania .105 A miniszterelnök 
a kormánypárt budapesti pozíciójának megerősödését remélte Ugron bevonásával 
elérni, s ezt a számítását siker koronázta .106

A választásokat követő időszakban a közvélemény figyelmét új problémák kötötték 
le . Ugron gábor a Pesti Naplóba írt cikkében a törvényhozás és egyben saját politi-
kai elképzeléseinek irányát jelölte meg a változó körülmények kapcsán . „kétségtelen, 
hogy a törvényhozó testület nagy feladatok előtt áll, mert hiszen a nemzetgyűlésnek 
munkája a napi követelmények elintézése mellett tulajdonképpen csak a romok elta-
karítására, s a törvényhozói építő munka lehetőségének megteremtésére szorítkozott. 
Most azonban az ország belső konszolidációja révén meg van a lehetősége egy erő-
teljes külpolitika munkának; a pénzügyi egyensúly helyreállítása és pénzügyi stabi-
litásunk folytán meg van a lehetősége a közigazgatási reorganizáció nagy munkájá-
nak; tehát szociális alkotásokról is gondoskodhatunk; végül különösen a jogrend 
helyreállítása révén a közszabadságok teljes érvényű életbeléptetésének kérdéséhez 
is bátor kézzel hozzányúlhatunk.”107 Ugron Gábort ebben az időszakban a fentiekben 
felsorolt, az általa megoldásra váró kérdések közül a revízió („az erőteljes külpoli-
tika”) kérdése foglalkoztatta leginkább. Ugyanakkor égető fontosságúnak tartotta az 

104 Az Egységes Párt az 1922-es választások alkalmával a képviselői mandátumok 57,38%-át szerezte 
meg, míg az 1926-os választásokon már több mint kétharmados többséggel, a mandátumok 69,38%-
nak megszerzésével aratott nagy győzelmet.

105 romSicS, 1999 . 251 .
106 barta, 25 .
107 Ugron gábor: Amit a miniszterelnök mondott és amit nem mondott . Pesti Napló, 1927 . január 30 . 

33 .
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ország gazdasági stabilitásának megteremtését, a szanálás véghezvitelét és szociális 
kérdések mielőbbi orvoslását is.

1926-os választások alkalmával Ugron, a budapesti II . északi választókerületen 
kívül a somogy vármegyei kaposvár választókerületében is jelöltette magát . Mind-
két mandátum sikeres megszerzése után a budapesti mandátumról lemondott és csu-
pán a kaposvárit tartotta meg . „A kaposvári választás akkor egyike volt a legérdeke-
sebb és legizgalmasabb politikai küzdelmeknek: Rassay károly, az egyesült balpárt 
vezére volt az ellenfele s a küzdelem, amelynek kimenetele eleinte kétségesnek lát-
szott, végül Ugron fölényes győzelmével végződött.”108

komoly áttörést a külpolitikában csak 1927-ben sikerült elérnie bethlen kormá-
nyának, az Olaszországgal megkötött szerződéssel, amely az aktív magyar külpoli-
tika és a status quo elleni erőteljes fellépés nyitányát jelentette.109 Érthető tehát, hogy 
Ugron Gábor revizionista fellépései innentől kezdve egyre sűrűbbé váltak. Az olasz–
magyar megállapodást ő is üdvözölte. Fontosságát elsősorban abban látta, hogy 
Olaszország mint nagyhatalom az elszigetelődésből való kitörésben segíthet. Termé-
szetesen Ugron előtt is egyértelmű volt, hogy nem az olasz nemzet önzetlen segítő-
készségből fakadt a két ország közeledése. A magyar közvélemény számára is ismert 
volt, hogy benito Mussolini saját politikai számításainak eléréséhez szükséges part-
nert látott hazánkban . „A népek közötti barátság és szövetség mindig csak a sacro 
egoismo alapján lehet indokolt és tartós.”110 világos volt számára, hogy a térségben 
egyre erősödő francia érdekek ellensúlyozására, de főképp Jugoszlávia ellenében 
keresett szövetségest Magyarországban Mussolini. „[…] ezért van az olasz–albán 
szövetség, ezért van a magyar barátság s ezért szerezte meg most újabban olaszor-
szág Görögország és Bulgária barátságát is.”111 Az együttműködéstől – a kormány-
nyal egyetértve – gazdasági előnyöket várt. Elsősorban a mezőgazdasági áruk expor-
tálási lehetőségét tartotta fontosnak, amely mindkét ország tekintetében előnyösnek 
mutatkozott. „Ma amikor a magyar közgazdasági életnek fő betegsége a fogyasztói 
krízis és a mezőgazdaságunknak fő baja az export elérhetetlensége.”112 Az olasz–
magyar megállapodásokban nemcsak az elszigetelt Magyarország helyzetének javí-
tására irányuló lehetőségeket látta, hanem – most már jogosan – a revízió irányába 
történő első lépést is. 

A brit főrend és sajtómágnás, Lord Rothermere akcióját Ugron is üdvözölte, ezzel 
kapcsolatos nézeteit a Pesti Napló hasábjain fejtette ki . Az ügy jótékony hatását 

108 HaeFFler, 306 .
109 romSicS, 1999 . 233–236 .
110 Ugron gábor: olaszok budapesten . Pesti Napló . 1928 . április 25 . 2 .
111 Uo .
112 Uo .
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elsősorban a határok kérdésének és a trianoni békeszerződésnek a közvélemény 
érdeklődésének középpontjába állításában látta. „Felrázta a magyar nemzetet fásult 
nemtörődömségéből, kiváltotta a remény és bizakodás érzését, összekovácsolta  
a nemzet minden tagját […] de ugyanakkor felrázta a világ közvéleményét is.”113

113 Ugron gábor: A Rothermere-akció ma és holnap . Pesti Napló, 1928 . május 20 . 2 .
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Az oRszágos tAkARékosságI bIzottságbAn 
(1925–1931)

Jelentős tisztséget vállalt 1925-ben, az akkor frissen felállított Országos Takarékos-
sági Bizottságban, melynek előbb tagjai közé, utóbb elnökévé választották. Az ország 
pénzügyi helyzetének helyreállítása csupán 1923-tól kezdődhetett meg, hiszen ettől 
az évtől kezdődően újból nemzetközi kölcsönökhöz juthatott Magyarország. A nép-
szövetségi kölcsön felhasználásának felügyeletére egy népszövetségi főbizottságot 
állítottak fel, melynek feladata az volt, hogy Magyarország pénzügyi stabilitásának 
helyreállítását lehetővé tegye, ezzel együtt felügyelje a kölcsönök visszafizetését és 
biztosítsa azok folytonosságát. Az 1924. évi Iv. tc. törvénybe iktatta ennek a főbiz-
tosságnak a felállítását, valamint azt is, hogy félévenként tervezetet kell kidolgozni  
a visszafizetés biztosítása érdekében. A törvény ennek felügyeletét a népszövetségi 
főbiztosság hatálya alá helyezte, ugyanakkor rendelkezett az Országos Takarékos-
sági bizottság (otb) felállításáról is, melynek feladatául a költségvetési terveze-
tek felülvizsgálatát és további takarékossági javaslattételek megalkotását szabta . Az 
OTB működésének története két részre osztható.

Első időszaka az 1925 és 1927 közötti működése volt, amelyet leginkább az jel-
lemzett, hogy a népszövetségi főbiztosság jelenléte és nyomása miatt a kormánynak 
el kellett fogadnia az OTB által tett javaslatokat. A második időszak 1928-tól a nép-
szövetségi főbiztosság felszámolásától 1931-ig, a Bizottság megszűnéséig tartott. Az 
otb-beli tagságát Ugron gábor 1925 januárjától vállalta el, ám azzal a feltétellel, 
hogy „csak addig fogom ezt a kötelességet ott teljesíteni, amíg egyrészt látom azt, 
hogy ott komoly munkát is lehet végezni, másrészt látom azt, hogy a bizottság állás-
pontját az egyes miniszter urak respektálni fogják s annak értelmében fognak eljár-
ni”.114 Utóbbira azért hívhatta fel külön a figyelmet, mert az OTB-t felállító törvény 
11 . paragrafusa kimondta, hogy a szervezet javaslatait a kormány nem volt köteles 
végrehajtani. A Takarékossági Bizottságnak tehát elsődleges feladata az állam köz-
igazgatási szervezetének és üzemeinek az ország megmaradt területéhez való cél-
szerű arányosítása és a megváltozott viszonyokkal való összhangba hozataláról ter-
vek kidolgozása és véleményezése volt .

A bizottság 1925 . február 6-án tartott alakuló ülésén dr . vértessy sándor pénz-
ügyminiszteri államtitkár elnökölt, Ugron gábor ekkor elnöki tanácsosi tisztséget 
látott el a szervezetben . ekkor vállalta el az otb IX . albizottságának elnökségét is, 

114 Képviselőházi felszólalások, 1925. január 28. 352. Ugron-hagyaték.



60

amely az állam által létesített, valamint az állami érdekeltségű vállalatokkal kapcso-
latos kérdéseket vizsgálta és javaslatokat tett a takarékosság érvényesítésére . A bi -
zottság az általa kívánt spórolást leginkább létszámcsökkentéssel és a különböző 
államigazgatási szervek megszüntetésével, valamint egybevonásával tudta elérni .

Ugron Gábor az OTB fennállásának első szakaszában több javaslatot tett a kitű-
zött célok elérése érdekében. Először is bizonyos főispáni állások felszámolását aján-
lotta, azok fölösleges voltára hivatkozva . ezt bethlen István elutasította, mondván 
hogy az kizárólag politikai jellegű kérdés és nem takarékossági. A miniszterelnök 
akaratával hiába dacolt, ötletét nem fogadták el . e mellett minisztériumok megszün-
tetését is javasolta, ami szintén politikai érdekekkel ütközött, ezért ez az elképzelése 
sem valósult meg .115

Az 1926 végén megszűnő népszövetségi főbiztosság miatt felvetődött a kérdés az 
otb fennmaradásával kapcsolatban . 1927 januárjában a kormány a bizottság újjá-
szervezése mellett döntött, új célokat kitűzve számára. A közigazgatás nehézkes 
működése miatt továbbra is szükségesnek tartották a fennmaradását, így ezúttal nem 
csak a kormányszervek takarékosságának felügyeletét utalták hatáskörébe, hanem 
azok racionális működésének megteremtését is. Lényegében az ésszerű és jól működő 
államapparátus kialakításával bízta meg a szervezetet a bethlen-kabinet . Az 1928 . 
március 21-i újraalakuló üléstől a felszámolásig az OTB elnöke Ugron Gábor volt. 
Továbbra is vállalt albizottsági elnöklést, mégpedig a minisztériumok belső organi-
zációjának optimalizálása és tehermentesítésük vizsgálata témakörben . ebben az 
időszakban is több ajánlást fogalmazott meg. A közigazgatás rendezéséről szóló tör-
vényjavaslat pénzügyi fejezeteit ésszerűbbé tette, s ennek alapján készülhetett el  
a közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. törvénycikk. Az OTB közremű kö -
désével adta ki a belügyminisztérium az új közszállítási szabályzatot is, mely az ál -
lami anyagbeszerzéseket tette gazdaságosabbá . fontos szerepet játszott az 5500/1929 . 
számú miniszterelnöki rendelet megalkotásában, amely a közhivatalok és közintéz-
mények ügyrendjének felállítása miatt számított jelentős jogalkotási lépésnek.

ez alapján egy tárcaközi bizottságot állítottak fel darányi kálmán, a Miniszterel-
nökség politikai államtitkára vezetésével, amelynek feladata az állam személyi ki -
adásainak csökkentése és a közigazgatás egyszerűsítése volt. Ezzel azonban olyan 
ügyek tárgyalására kényszerültek, amelyek túlmutattak az otb hatáskörén . A mi -
niszterelnökre gyakorolt nyomás és a nemzetközi trendek hatására bethlen István 
kiadta az 370/1931 . miniszterelnöki rendelet, amellyel – az otb-vel egyetértésben 

115 Ugron azon javaslata, hogy minisztériumot is megszüntessenek, csak károlyi gyula miniszterel-
nöksége idején valósult meg, mikor is egy tárcát és hét államtitkárságot felszámoltak a takarékos-
ság jegyében . Ld . PüSki Levente: A Horthy-korszak szürke eminenciása. Károlyi Gyula (1871–
1947).  Pécs – budapest, kronosz – Magyar történelmi társulat, 2016 . 63 .
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– felállította a közigazgatási Racionalizálási bizottságot . A két szerv hatásköre 
azonban teljesen megegyezett . emellett „a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá 
az államháztartás egyensúlyának biztosításáról” szóló 1931. évi XXvI. törvénycikk 
alapján létrejött az úgynevezett 33-as bizottság is (nevét a létszámáról kapta, a felső-
ház és a képviselőház delegált ebbe tagokat), amely újabb OTB-feladatokat vett át: 
az államháztartás és az önkormányzatok megtakarításának lehetőségeiről kellett 
vizsgálatokat végezniük. A 33-as bizottság a rendeleti kormányzás ellenőrzésére volt 
hivatott, a hosszadalmas parlamenti vitákat elkerülendő, a hatékony és gyors intéz-
kedések megtételét lehetővé téve. Ennek köszönhetően 1931-ben és 1932-ben Károlyi 
gyula gazdasági válságkezelési kísérlete során összesen százkilenc rendeletet adtak 
ki a gazdasági folyamatok szabályozása érdekében .116

A bizottság ülésein Ugron gábor is részt vett mint az országos takarékossági 
Bizottság elnöke. A három egymás mellett működő szervezet természetesen nem 
volt indokolt, ezért az otb-t egy rendelettel megszüntették, hatáskörét az említett 
két másik szervezetre ruházták . Ugron ezekben a bizottságokban további tisztséget 
nem vállalt .117

Munkásságának elismeréseként Horthy Miklós kormányzó az I . osztályú Magyar 
érdemkereszttel tüntette ki .

116 Uo . 69–70 .
117 Ugronnak az Országos Takarékossági Bizottságában betöltött szerepéről ld. baracSi eszter: Az 

országos takarékossági bizottság, 1925–1931: a magyarországi racionalizálási mozgalom megin-
dulása . Levéltári Szemle, 1980/3 . 305–324 .
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Az 1930-As években

Ugron a Horthy-kor folyamán mindvégig megőrizte legitimista nézeteit. véleményét 
újságcikkekben és különböző ünnepségeken elmondott beszédeiben fogalmazta meg 
a közvélemény számára. A Magyar Nők és Férfiak Szentkorona Szövetsége legiti-
mista szervezet – amelynek társelnöke volt – 1932 . április 2-án, a zeneakadémián 
tartott megemlékezésén Iv . károly király halálának tizedik évfordulója alkalmával 
gyűltek össze, s az ünnepi rendezvényt ő nyitotta meg. Beszédét gróf Apponyi Albert 
felszólalása követte . Ugron nagy hangsúlyt fektetett az utolsó megkoronázott király 
háborús időkben betöltött szerepére. Mártírkirálynak nevezte Iv. Károlyt, aki egyér-
telműen a körülmények – Madeira szigetére való száműzetése – miatt vesztette éle-
tét. „Uralkodóházának kevés tagja volt annyira magyar érzelemtől teljes, mint ő. […] 
És mégis a függetlenségi törekvések legtöbb harcosa éppen az ő emlékére önti a nem 
egy hibás uralkodó előd által felszított régi gyűlöletnek minden mérgét és hábor-
gását.”118 A legitimizmus egyre inkább elvesztette tömegtámogatását, illetve kor-
mányképtelennek számított a detronizációs törvény elfogadása után, hiszen nem 
emelkedhetett kormányprogram szintjére olyan politikai program, amely a Habsbur-
gok királyságát kívánta volna visszaállítani . ez elképzelhetetlennek számított Hor-
thy kormányzó és az országot körülvevő kisantant államok vezetőinek szemében is, 
ráadásul az utóbbiak 1921-ben katonai intervencióval fenyegetőzve igyekeztek 
megakadályozni károly király visszatérési kísérletét . A kisantant politikusainak az 
volt a régi dinasztia ellen a kifogásuk, hogy megjelenésük nosztalgiát ébreszthetett 
volna az egykori osztrák–Magyar Monarchia restaurációja iránt .119

A nyilvánosság előtt gyakran foglalkozott a revízió témájával, e tárgykörben 
egyik legjobb cikkét a Pesti Naplóban publikálta 1934-ben . Nyugalom és belső béke 
– a revízióért! címmel terjedelmes írást közölt, amelyben a belpolitikai helyzet 
összegzése mellett külpolitikai kontextusba helyezte a revízió lehetőségét, ugyanak-
kor megfogalmazta a gömbös-kormánnyal szembeni elvárásait és saját nézeteit is .  
A revízió véghezvitelét a nagyhatalmak akaratához, érdekéhez kötötte . németország 
és olaszország segítségére támaszkodva képzelte el a magyar törekvések megvalósí-
tását. A győztes nyugati nagyhatalmak közvéleményének fontosságát ő is érezte, 
cselekvésre szólította fel a magyar sajtót és az emigrációban élő magyarságot is. 

118 A zeneakadémián elmondott beszéd, Iv . károly halálának 10 . évfordulója alkalmából . 1932 . ápri-
lis 2 . 2 . Ugron-hagyaték .

119 gUlyáS László: A Horthy-korszak külpolitikája. Az első évek. 1919–1924. Máriabesnyő, Attraktor, 
2012 . 102–104 .
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Ugyanakkor elismerte bethlen Istvánnak a revízió érdekében tett törekvéseit . A nagy-
britanniában véghezvitt propagandát elismeréssel méltatta, s a „revíziós munka-
program következő szakaszaként” a francia közvéleményre való hatásgyakorlást 
jelölte meg . 

Meglátása szerint, a revízióért folytatott küzdelem közvetlen módon összefüggött 
azzal, hogy „milyen belső rendet tudnak fenntartani azok az államok, amelyek ebben 
a politikai és egyszersmind gazdasági harcban részt vesznek. A belső rend fenntar-
tása és ennek az európai köztudatba való bevitele volt a kormányoknak legnagyobb 
sikere. […] Biztosítani kell a belső rendet, mert a revízió nagy csatája elkezdődött.” 
Ehhez hasonlóan legtöbb írásában a belső béke fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, 
hogy minden destrukcióra hajlamos elemet csírájában el kell fojtani, valamint a ma -
gyar nemzetnek egységesen kell kiállnia az ügy mellett . „A nemzetek felvonulása és 
elhelyezkedése a revíziós fronton megtörtént . Mindazoknak, akik magyaroknak 
vallják és tartják magukat, a revízióért folyó küzdelemben ezen a fronton meg kell 
állni a helyüket. Az a nemzet fog győzni, amely a külső front mellett a belső rend 
frontját is meg tudja tartani, és amely vasidegekkel egy ezeréves nemzet múltra 
támaszkodó igazságának feltétlen győzelmében bízva, semmiféle jelszavakkal nem 
engedi magát megbontani . Csak azt tudja a most folyó revíziós gondolatot szol-
gálni, ha minden vonalon megőrizzük nyugalmunkat és a belső békét”120 – zárta 
gondolatait .

A harmincas években továbbra is bethlen István táborába tartozott . kiállt a volt 
miniszterelnök mellett, amit Pesti Naplóba írt újságcikkei is bizonyítanak . szinte 
minden egyes bethlen ellen irányuló támadásra reagált ezekben . Az 1935-ös válasz-
tások után azoknak az ellenzékieknek és bethlen-pártiaknak a sorába állt, akik 
gömböst a választások manipulálásával vádolták meg, ezért új választást és új vá -
lasztójogi szabályozást követeltek. A nemzeti összefogás lehetőségét – amelyre véle-
ménye szerint oly nagy szükség volt az egyre feszültebbé váló külpolitikai helyzet 
következtében – csakis akkor látta volna biztosítottnak „ha feloszlatják a Házat és  
a törvényerőre emelkedett új választói rendelkezések alapján új választást rendelnek 
el.”121 A titkos választások híve volt . „Amióta politikával foglalkozom, mindig a tit-
kos választójognak voltam híve, mert már mint közigazgatási tisztviselő láttam azt, 
hogy a nyílt szavazás semmi másra nem jó, mint a közvélemény alakulásának meg-
hamisítására.”122 Utóbbi mondatának aktualitását az 1935-ös választás és annak 
következményei adták, amelyre ő maga is többször reagált a sajtó hasábjain. A vá -

120 Ugron Gábor: Nyugalom és belső béke – a revízióért. Pesti Napló, 1934 . január 6 . 3 .
121 (g. l.): Becsületes, népies, emberszerető politikát! Ugron Gábor nyilatkozata a politikai válságról. 

8 Órai Újság, 1936 . október 3 . 3 .
122 Uo .
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lasztást követő belpolitikai események irányát Gömbös Gyula halála és kormá nyának 
1936 . október 6-i feloszlatása változtatta meg . A kormányzótól darányi kálmán 
kapott megbízást a kormányalakításra, aki mint bethlen egykori államtitkára szem-
ben állt a radikális jobboldallal és a régi konzervatív politikai vonalat erősítette.123 
Ugron Gábor figyelmét azonban a revízió lehetőségének kézzelfogható közelsége és 
az általános európai politikai helyzet kötötte le .

123 kerePeSzki Róbert: „A tépelődő gentleman.” Darányi Kálmán (1886–1939). Pécs – budapest, kro-
 nosz – Magyar történelmi társulat, 2014 .
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UgRon táRsAdALMI szeRePváLLALásAI  
Az 1930-As években 

1 . Az oRszágos stefánIA szÖvetség

Ugron politikai karrierjének alakulása szorosan összefüggött társadalmi szerepvál-
lalásaival . Az országos stefánia szövetséggel minden bizonnyal már annak 1915-ös 
megalapítása óta kapcsolatban állt. Az eleinte országos Anya- és Csecsemővédő 
Szervezetnek nevezett kezdeményezés 1915. június 13-án tartott alakuló gyűlésén  
a ma  gyar politikai élet prominens alakjai, – élükön Apponyi Alberttel – vettek részt . 
Ekkor nevezték el az új szervezetet Lónyai Elemér feleségéről, Stefánia belga királyi 
hercegnőről (Rudolf trónörökös özvegyéről), aki egyben a fővédnöki tisztséget is 
elvállalta. A Szövetség céljai között szerepelt a terhes, a szülő, a gyermekágyas és  
a szoptató nők védelmezése és segélyezése gyermekeikkel együtt. Ezenkívül egész-
ségvédelmi, szociális és oktató-nevelői munkaszervezet kiépítésére törekedtek.  
A ké  sőbbiekben e kör tovább bővült, de a végső cél egy egész országra kiterjedő álta-
lános egészségvédelmi rendszer kialakítása volt . A bába- és dajkaügy rendezését az 
államtól várták . A szövetség összefogott budapesti és vidéki katolikus, protestáns, 
izraelita nőegyesületekkel, hogy védőnői irodákat, szülő- és anyaotthoni hálózatot 
hozzanak létre. A csecsemőhalandóság csökkentése érdekében felvilágosító kam-
pányt folytattak, a témával foglalkozó, igényesen berendezett múzeumot nyitottak, 
vándorkiállítást és tanfolyamokat szerveztek . Mindez annál is fontosabb volt, mert 
az 1910-es években az országban található több mint 11 ezer községből 5 ezerben 
nem működött okleveles bába, vagy védőnő.124

Apponyi – a Stefánia Szövetség elnöke, egy esztendőnyi tevékenység után – 1916-
ban a képviselőház elé terjesztette a szervezet elképzelését az anyasági biztosításról. 
Azt akarta elérni, hogy az 1907. évi XIX. törvénycikk, amely az ipari munkásnők 
érdekében az anyasági biztosítást létrehozta, legyen kiterjesztve az agráriumban dol-
gozó nőkre. E mellett a bába és védőnői állások számának növelését kívánta elérni 
egyleti, községi, állami pénzből finanszírozva. „Nem kívánom, hogy mindenkinek 
fácánt és pezsgőt biztosítsunk, de a szociálpolitikának ideálja kell hogy ebben az 
országban is meglegyen, hogy nálunk is emberhez méltóan lehessen élni, ami azt 
jelenti, hogy minden ember egy abszolút értéket képvisel, tehát gyermeke is, tehát 

124 keller Lajos: Az Országos Stefánia Szövetség 15 éves működése (1915. junius 13. – 1930. decem-
ber 31.) . budapest, egyesült ny ., 1931 .
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elsősorban az ő asszonya, a neje is, az ő asszonyának épp oly igénye van arra, hogy 
magát ápolhassa és egészségét fenntarthassa és hogy gyermeke egészségesen szület-
hessen, mint akár a király feleségének.”125 Az anyasági biztosítás azt a célt szolgálta, 
hogy a szegény nők orvosilag igazoltan távol tölthessenek a munkától négy–nyolc 
hetet a szülés körüli időben. Ez az 1884-es ipartörvényben még csupán lehetőség-
ként jelent meg, Apponyi most az általánossá és kötelezővé tételét kérte a nők és 
gyermekeik érdekében . 

válaszában az egészségügyért felelős Sándor János belügyminiszter a háború 
anyagi terhei miatt visszautasította, hogy az állam kiterjessze az anyasági biztosítást, 
ehelyett – mivel a Szövetség elveivel egyetértett – további társadalmi önszervező-
désre buzdított. Apponyinak a képviselőházi felszólalása olyan nagy hatású volt, 
olyan szociális érzékenységről tett tanúbizonyságot, hogy a szociáldemokrata párti 
Népszava – amely egyáltalán nem számított Apponyi szócsövének – a beszédet teljes 
terjedelmében közölte másnapi számában .126

Egy évvel később, 1917 novemberében azonban a kormány – amikor Apponyi 
kultuszminiszterként már hónapok óta ismét tagja volt a kabinetnek, és újra a képvi-
selőház elé vitte az ügyet127 – Ugron gábor, az új belügyminiszter 135 .840/1917 . 
számú körrendeletével mégis állami feladatnak nyilvánította az anya- és csecse-
mővédelmet, és annak további szervezését – átruházott állami hatáskörrel – rábízta 
az országos stefánia szövetségre, anyagi támogatást is rendelve mellé .128 Ugron 
a rendeletben öt évet adott az állami és helyhatósági szerveknek a feladatok végrehaj-
tására . A rendelet nyolc hétre emelte fel a gyermekágyi segélyt és bevezette a szop-
tatási segélyt is .129 ezzel a belügyi intézkedéssel párhuzamosan Apponyi az elemi 
népiskolákban 1917 őszén bevezette az anya- és csecsemővédelem oktatását.130 de az 
állami dotáció mellett sem mondott le Apponyi arról, hogy maga is pénzt gyűjtsön. 
Például Csernoch János esztergomi érsekkel 5 ezer korona névértékű kötvényt íratott 
alá a szövetség javára .131

A szervezet Apponyi elnökletével még évtizedekig folytatta szociális tevékenysé-
gét, és évekkel később készített statisztikai kimutatásaik szerint lényegesen csökkent 

125 Az anya- és csecsemővédelem a képviselőházban. Gróf Apponyi Albert beszédje és Sándor János 
belügyminiszter válasza . budapest, Pfeifer, 1916 . 15 .

126 Az osztályparlament az osztályuralomról . gróf Apponyi Albert beszéde . Népszava, 1916 . szeptem-
ber 28 . 7–9 . 

127 Az anyasági biztosítás. A Stefánia Szöv. kérvénye a képviselőházhoz . budapest, Pfeifer, 1917 . 
128 Magyarországi Rendeletek Tára . 1917 . vII–IX . köt . 2460–2463 . 
129 Heller farkas: Magyarország socialpolitikája . budapest, németh, 1923 . 159 . 
130 mann Miklós: kultúrpolitikusok a dualizmus korában . budapest, oPkM, 1993 . 134 .
131 esztergomi Prímási Levéltár, Csernoch-magánlevéltár 3/1917–27 . Apponyi Albert Csernoch jános-

hoz, d . n ., l . n .
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a csecsemőhalandóság azokon a településeken, ahol fiókszervezeteket hoztak létre. 
Az eredmények jelentős presztízst kölcsönöztek a Stefánia Szövetségnek, a sike-
reknek azonban megvolt a korlátja. védőnői hálózata finanszírozási okokból csak  
a tizenötezernél nagyobb lélekszámú városokban tudott tartósan működni.132

Az országos stefánia szövetség egyik anyaotthonának, Apponyi elnöki munkás-
ságát elismerendő, a Gróf Apponyi Albert Anyaotthon nevet adták.

nem tudjuk biztosan, hogy Ugron már a szervezet alakulásától kezdve részt vett-e 
a munkában, de az biztos, hogy az 1917-es év fordulópontot jelentett a szövetség éle-
tében, hiszen belügyminiszterként rendeletben nyilvánította állami feladattá az 
anya- és csecsemővédelmet. Évtizedekkel később így emlékezett vissza a Szövetség 
célkitűzésére: „A magyar anya- és csecsemővédelem szervezetét tápláló erkölcsi és 
anyagi erőforrásokat az állami, társadalmi és helyhatósági hármas hozzájárulás alak-
jában, de egy cél szolgálatában egyesítette.”133 

A trianoni határok a szervezet számára is változásokat hoztak. A háborút követő 
években külföldi – javarészt amerikai és holland – segítséggel sikerült talpra állíta-
niuk, továbbfejleszteniük az egészségügyi prevenciós munkát, így a korszakban si -
keresen elláthatta feladatait . Az 1920-as évek közepére a stefánia szövetség Ma -
gyarországon az egyik legfontosabb egészségvédelmi szervezetté vált . Rendkívül 
sokrétű és professzionális munkájuk nyomán sikerült elérniük, hogy amíg a század 
első felében a csecsemőhalandóság tekintetében Magyarország a legrosszabbul telje-
sítő országok közé tartozott Európában, addig az 1930-as évekre ez az állapot pozi-
tív irányban, jelentősen megváltozott. Egyéb egészségügyi területeken is sikerült 
komoly eredményeket elérni, melyek által megteremtették az anya- és csecsemővé-
delem biztos alapjait, valamint beindították a prevenciós felvilágosító programokat  
a további betegségek megelőzése érdekében.134

Ugron Gábor személye a Stefánia Szövetség életében egyértelműen a belügymi-
nisztersége alatt kiadott rendeletei kapcsán vált jelentőssé. Apponyi Albert gróf 1933 
februárjában bekövetkezett halála után pedig elvállalta a szövetség elnöki tisztségét . 
természetesen nem orvostudományi szempontból segítette a szervezetet, hanem 
politikai befolyására alapozva próbált érvényt szerezni az egyesület érdekeinek, 
igyekezett megvédeni tevékenységét és önállóságát . erre különösen azért volt szük-
ség, mert az 1925 . évi XXXI . törvény rendelkezett az országos közegészségügyi 

132 Apponyi Emlékkönyv . Adalékok Apponyi Albert gróf közéleti működésének méltatásához születésé-
nek 80-ik évfordulója alkalmából . budapest, Magyar külügyi társaság, 1926 . 292 .

133 Ugron gábor: Az orvos és a szociális egészségügyi praeventio.  Különlenyomat az „Orvosképzés” 
1936 . évi 4 . számából . 483 .

134 kiSS László: Egészség és politika – az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20. század első 
felében . Korall, 2014/szeptember, 109–116 .
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Intézet (okI) felállításáról . ezzel a kormány központi irányítás alá kívánta vonni  
a teljes közegészségügyet, vele együtt a Stefánia Szövetség legfőbb feladatai közé 
tartozó anya- és csecsemővédelmet is, annak minden aspektusával. Nem csoda tehát, 
hogy rivalizálás kezdődött a két intézmény között. 

Az ellentétek elsősorban az azonos típusú tevékenységek elosztásában alakultak 
ki . olyan feladatokat, amelyeket korábban a szövetség látott el, az új törvény az okI 
hatáskörébe utalta. Nem volt egyértelmű a két szervezet közös ügyeket érintő szabá-
lyozása, továbbá nem volt tisztázva az egymás közötti viszony sem . Párhuzamos 
tevékenység volt a védőnőképzés, amelyet 1925 óta miniszteri rendelet útján a Ste-
fánia szövetség látott el, de ugyanabban az évben az okI felállításával a parlament 
az utóbbi feladatai közt felsorolta az egészségügyi segédszemélyzet képzését .135 

A nehézségeket tovább fokozta a nagy gazdasági világválság . ekkor az okI hely-
zeti előnybe került a Stefánia Szövetséggel szemben, ugyanis az államháztartás gaz-
daságossá tétele miatt megkezdték leépíteni az állami finanszírozású intézmények 
támogatását, melynek a stefánia szövetség is áldozatul esett . Ugron gábor ezáltal 
harapófogóba került . Az országos takarékossági bizottság elnökeként támogatnia 
kellett volna a leépítést, azonban a stefánia szövetség elnöki tisztségét ellátva véde-
nie kellett a szervezetet . „Az államnak nem szabad megengednie azt, hogy ugyan-
azon munkaterületen két különálló szerv dolgozzék, még kevésbé szabad a ki nem 
próbáltat, a kísérletezgetést favorizálni a régen bevált munka rovására”136 – próbált 
meg Ugron reagálni a kialakult helyzetre, még 1931-ben . 

Az intézmények körüli rivalizálás odáig jutott, hogy a stefánia szövetség védel-
mében a prominens támogatók memorandumot adtak ki . Az aláírók között jeles 
orvosok és kutatók mellett politikusok, köztük természetesen a szövetség akkori 
elnöke Ugron gábor is szerepelt, ám ennek a memorandumnak nem volt komolyabb 
hatása. A két intézmény küzdelmét a legújabb kori történetírás a követőzőképp érté-
keli: „A klasszikus liberális, társadalomra építő, az állami beavatkozást minimálisra 
korlátozó régi szemlélet ütközött a központosító, az állam szerepét kiterjesztő, befo-
lyási és ellenőrzési övezetét növelni szándékozó konzervatív politikával.”137 

A küzdelmet gömbös gyula kormánya döntötte el az okI javára . A stefánia szö-
vetség innentől kezdve csak mint társadalmi szervezet működhetett tovább, mel-
lőzve korábbi állami feladatait.138 További munkájuk elsősorban a tájékoztatásban 
merült ki, melynek során a betegségmegelőzésre hívták fel a figyelmet a lakosság 

135 Uo . 111 .
136 Ugron gábor: Pár szó a szociális és egészségügyi embervédelem racionalizálásáról. Anya- és Cse-

csemővédelem, 1931/6 .  392 .
137 kiSS, 131–132 .
138 Uo .
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körében . ennek az új célnak Ugron gábor is igyekezett megfelelni . ezt tette a Ma -
gyar orvosi könyvkiadó társulat 1936. június 8-i közgyűlésén tartott előadásában. 
Az orvos és a socialis egészségügyi praeventio139 címmel a higiéniai megelőzés fon-
tosságáról és a stefánia szövetség ebben az ügyben betöltött elévülhetetlen érdeme-
iről szólt, s nem hagyta szó nélkül az OKI ellen éppen akkor zajló feladatmegosztási 
küzdelmeket sem . „A szociális megértés, az emberi szolidaritás, a kollektív összetar-
tozás érzése az, amely a szociális és ezzel együtt higiéniai megelőzésének előfelté-
tele. Az egyes emberek közérdekű magatartásra való szellemi áthangolása az eszköz, 
mely a tényleges eredményt biztosítja . A prevenció terén tehát elvileg nem a centra-
lizálás a kívánatos, hanem a kollektív együttműködés, nem az államosítás, hanem  
a társadalmasítás” – érvelt Ugron, ám a küzdelem ekkor már eldőlt. Érdekessége 
miatt tartjuk említésre érdemesnek azt a kijelentését, amelyben a nyilvánosság figyel-
mét felhívta a higiéniai prevenció fontosságára . „Az orvos kenyerét nem fenyegeti  
a szociális higiéniai prevenció részéről veszedelem, sőt a prevenció elve magában 
viseli a törekvést, a fokozott specializálódást, a fokozott szakszerűség és így újabb 
orvosi tevékenységi körök kiformálódása felé.”140 tehát az egészségügyi prevenció-
ban és a higiéniában új orvosi tudományok kifejlődésének lehetőségét látta.

2. ORSZÁGOS IRODALMI ÉS MűvÉSZETI TANÁCS

Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács (OIMT) felállításáról az országgyűlés 
által elfogadott 1934 . évi IX . törvénycikk rendelkezett . A mindössze öt szakaszos 
törvény első paragrafusának első két bekezdése szerint „[…] a kormányhatósági 
intézkedés körébe tartozó irodalmi és művészeti ügyek szakszerű igazgatásának biz-
tosítása céljából a vallás- és közoktatásügyi miniszter hatósága alatt irodalmi és 
művészeti tanácsot kell szervezni. […] A tanács a kormány felhívására irodalmi  
és művészeti vonatkozású kérdések tekintetében véleményt mond és javaslatokat ter-
jeszt elő s a vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívására irodalmi és művészeti 
vonatkozású kormányhatósági intézkedések végrehajtásában közreműködik.”141 Az 
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter, Hóman bálint 9 .127/1935 . számú ren -
delete pedig a Tanács szervezeti és működési szabályzatát határozta meg,142 a fent 

139 Ugron gábor: Az orvos és a socialis egészségügyi praeventio. Különlenyomat az „Orvosképzés” 
1936 . évi 4 . számából . 477–486 . 

140 Uo . 481 .
141 „Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanácsról” szóló 1934 . évi IX . törvénycikk . https://1000ev .

hu/index .php?a=3&param=7952 (2019 . október 31 .)
142 Magyarországi Rendeletek Tára. 1935 . budapest, M . kir . belügyminisztérium, 1935 . 216–222 .



70

felsorolt feladatokon kívül az irodalmi és művészeti tevékenységeket végző intézmé-
nyek felügyeleti szerveként definiálva azt.

A kultusztárca vezetőjének javaslatára Horthy Miklós kormányzó Ugron Gábort 
nevezte ki a tanács elnökévé, mellé pedig három társelnököt rendelt az irodalmi,  
a képzőművészeti és a zeneművészeti terület vezetésére, valamint további három 
alelnököt bízott meg az idevonatkozó jogszabályok alapján . A tanács tagjai között  
a korszak minden jelentős közművelődési és felsőoktatási intézményének vezetője 
helyet kapott: múzeumok, egyetemek, főiskolák, színházak, az Operaház, a Magyar 
Tudományos Akadémia magas rangú delegált tagjai, Budapest székesfőváros polgár-
mestere, avagy a helyettese, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke, esetleg  
a helyettesítésével megbízott tanácstag, valamint a vallás- és kultuszminiszter által 
kinevezett művészek, írók és szakértők. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a korszak 
prominens kulturális személyiségei kaptak helyet az oIMt vezetésében . 

A testület az állam központi kultúrpolitikai szerveként működött.143 felállításának 
okát lényegében abban látjuk, hogy a korábban viharos körülmények között működő, 
szintén állami feladatokkal ellátott Országos Magyar Képzőművészeti Társulat fel-
adatait átvegye és annak zilált viszonyait rendezze . Maga Ugron az oIMt felállí-
tásának körülményeiről és indokáról a következőképpen nyilatkozott. „A sokféle 
mű  vészeti intézmény szétágazó hálózatával nehézkessé tette a művészetpolitikai irá-
nyítást . ez a felismerés vezetett egy olyan központi szervezet életre hívásához, mint 
a nemrég alakult Országos Irodalmi és Művészeti Tanács. Helyenként – s főleg a 
művészi szabadság jogos félreértelmezéséből – bizonyos ellenzés fogadta ezt a merő-
ben ideális elgondolást. Mint irodalmi és művészeti ügyekben a kormány tanácsadó 
és véleményező szerve, ennek az intézménynek szinte közvetítő szerepe van az 
alkotó, tevékeny magyar irodalmi, művészeti élet, valamint a kormányhatóság állami 
intenciói közt. A művészetnek minden ágára kiterjeszkedik figyelme és pályázatok, 
vásárlások, vállalkozások, kiállítások rendezése, oktatási kérdések, jelentős művé-
szeti alkotások elhelyezése, megóvása mind az ő szemhatárához tartoznak.”144

Ugron 1942-ig látta el az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács elnöki tisztsé-
gét .145 feladatai igen szerteágazónak bizonyultak, mivel a jogszabályok pontosan 
meghatározták, miben szükséges a tanács elnökének szerepet vállalni . A végrehaj-
tási rendelet alapján képzőművészeti szaktanácsot kellett létrehozni a Tanácson 
belül, amely kebelében további öt bizottságot szerveztek . ezek voltak a külföldi kiál-
lításokat és a Nemzeti Képzőművészeti Kiállítást rendező bizottság, a vidéki kiállí-

143 Uo . 
144 Ugron Gábor: Művészetünk hivatása. Magyar iparművészet . 1935/1–2 . 5–6 .
145 Magyar képzőművészet. 1919–1945 . szerk . kontHa sándor . budapest, Akadémiai, 1985 . 58 .
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tásokat rendező, az állami aranyérmek odaítélését javasló, az állami vásárlási, vala-
mint a hősi emlékművek terveit bíráló bizottság. A Tanács elnökének a hősi emlék-
művek terveit vizsgáló bizottság kivételével minden bizottság elnöki tisztét is be kel-
lett tölteni a 9 .127/1935 . számú kultuszminiszteri rendelet 12–17 . szakaszai alapján . 
A szervezet elnöke, jelen esetben Ugron tehát egész embert kívánó feladatot kapott . 
Stallumából eredően rálátása nyílt csaknem a teljes magyar irodalmi és képzőművé-
szeti szférára, és annak azon részeit, amelyek állami költségvetésből finanszíroztak, 
befolyásolni is tudta .

3. ÍRóK GAZDASÁGI EGyESÜLETE

Ugyancsak elnökségi tisztséget töltött be az 1932 és 1944 között működő Írók Gaz-
dasági Egyesületében (IGE). Elődei 1932–1933 között a szintén erdélyi születésű író, 
újságíró és országgyűlési képviselő Pakots József, majd ennek váratlanul bekövetke-
zett halála után, 1933–34-ben a huszadik századi realista irodalom egyik legfonto-
sabb alakja, Móricz Zsigmond voltak. Utóbbi 1934-es lemondása után ő maga kérte 
fel az elnöki tisztség ellátására Ugron gábort, aki elvállalta és egészen az 1944-es 
német megszállásig ellátta az ezzel járó feladatokat .

Az egyesület célja a magyar írótársadalom egzisztenciális helyzetének stabilizá-
lása, valamint érdekvédelmi feladatainak ellátása volt . ebbe beletartozott a betegse-
gélyezés, de öregségi biztosítást, pénzsegélyt és ebédet is osztott a rászoruló tagok 
számára .146 távolabbi céljai közé tartozott az irodalmi élet megújítása, az olvasói 
kedv és az írók társadalmi megbecsülésének fokozása. Ugron az 1935-ös esztendő 
folyamán a következőkben nevezte meg az IGE legfontosabb célkitűzéseit: „Teljes 
egységesítő célzattal alakult meg, és küzd több, kevesebb sikerrel a magyar írók 
egyetemének érdekeiért, főleg: gazdasági érdekeiért. A többi írói érdeket azonban 
ettől elválasztani úgysem lehet. Az írói szabadság például éppúgy gazdasági érdek, 
mint az anyagi helyzet közvetlen megjavítását célzó bármely mozgalom, éppúgy 
pénzt, életlehetőséget jelent az írónak. Jogvédelem kell ugyanilyen okokból. Beteg-
segélyezés kell, öregségi és rokkantsági biztosítás . társadalmi elismerés! ez mind-
mind gazdasági érdek is.”147

e feladatokat csak igen szerény anyagi keretek közt tudta ellátni az egyesület, 
hiszen forrásaik szegényesek voltak, állami támogatást a szervezet nem kapott .148 

146 FeHér erzsébet: Az írói érdekvédelem. In: Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyvei, 1962 . budapest, 
Petőfi Irodalmi Múzeum – Képzőművészeti Alap, 1962. (A továbbiakban: FeHér) . 118 .

147 Ugron gábor: A magyar írok helyzete . Literatura, 1935 . 337 .
148 Új magyar irodalmi lexikon. II. köt. Főszerk. Péter László . budapest, Akadémiai, 1994 . 878 .
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A tagságról nem készítettek feljegyzéseket, minden publikáló írót tagnak tekintettek . 
Anyagi támogatásokat elsősorban pártolóktól, valamint adománygyűjtések által sze-
reztek . Ugronra a személyes befolyása, kapcsolatrendszere, illetve az irodalmat 
támogató magatartása miatt eshetett a választás. Az IGE belső köreiben ellenjelölt-
ként az ekkoriban a szélsőjobboldallal szakító, nemzeti radikális párti parasztpoliti-
kust és vitriolos tollú újságírót, bajcsy-zsilinszky endrét nevezték meg, akit Ugron 
kinevezése után alelnökének választott . Másik alelnöke a Nyugat alapító főszerkesz-
tője, a GyOSZ-igazgató és országgyűlési képviselő Fenyő Miksa volt, aki a második 
világháború után elhagyta Magyarországot .149

4 . MAgyAR vItoRLás yACHt szÖvetség

Az 1930-as években Ugron gábor számára a nyári szezon a balatonon vitorlázással 
telt mindig . Mint minden olyan tevékenységében, amihez hozzákezdett, a vitorlázás-
ban is kamatoztatta szervezőképességét, munkabírását és jóakaratát. Az 1920-as 
években robbanásszerűen meginduló magyar vitorláséletbe szervesen bekapcsoló-
dott. A sportág iránti fokozódó érdeklődés nyomán egyesületek és klubok jöttek 
létre, amelyek helyi versenyeket szerveztek, majd csatlakoztak a nemzetközi vitor-
lásszövetséghez és annak programjaihoz . A számos apró klub és egyesület közül öt 
szervezet, a királyi Magyar yacht Club, a balatoni yacht Club, a Magyar Athlétikai 
Club, a keszthelyi yacht Club, valamint a velence-tavi vitorlás yacht Club 1929-ben 
megalapította a Magyar vitorlás yacht Szövetséget e sport magyar képviselőinek 
egyesítésére, valamint nemzetközi képviseletére. A Szövetség első elnökének a kora-
beli magyar főnemesség egyik meghatározó képviselőjét, gróf Széchenyi Emilt 
választották meg, akit 1931-ben váltott pozíciójában Ugron gábor . tisztsége miatt 
barátai körében a „balatoni admiralitás első lordjának”150 nevezték . A balatoni vitor-
lázás szervesen illeszkedett Ugron gábor két világháború közötti nagypolgári élet-
módjához . számos elfoglaltsága mellett szívesen töltötte szabadidejét a balaton vi -
zén hajózva . „tudni kell Ugron gáborról, hogy a békekötés óta nem hagyta el 

149 Az IGE tevékenységének értékelését a szocializmus évtizedeiben a következőképpen foglalták 
össze: „Az, hogy az Írók Gazdasági Egyesülete nem tudott minden maga elé tűzött célt megvalósí-
tani, nem a szervezet hibája volt, hanem azé a társadalmi berendezkedésé, mely gátja volt a szabad 
tevékenységnek. Irodalompolitikai célkitűzései megvalósítását az első időszakban a válság és utó-
hatása, a szűkös anyagi lehetőségek, később pedig a második világháború előkészületei és a velük 
kapcsolatos szellemi korlátozások akadályozták. Jelentőségét így nem is annyira az elvégzett fel-
adatok súlyán és mennyiségén, hanem az írók gazdasági helyzetét meghatározó és velük szorosan 
összefüggő irodalompolitikai feladatok komplex meglátásán mérhetjük le.” FeHér, 120 .

150 Ugron András közlése .
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Ma  gyarországot, és egyszer sem volt idegen fürdőhelyen. Húsvétkor, pünkösdkor, 
karácsonykor is s azután kora tavasztól késő őszig lent van Balatonfüreden, ahonnan 
mindig frissen, kipihenten és egészségesen tér vissza”151 – írta Ugron életmódjáról 
egy újságíró a Balatoni Kurír című folyóirat lapjain. A magyar tenger igen közel állt 
Ugron szívéhez, az újság egy későbbi számában a következőket írta: „Erdély elvesz-
tése után, itt a Balaton partján találtam újra pihenő otthont magamnak. […] 15 év óta 
még az orvosilag nekem esetleg javasolt gyógyhelyek kedvéért sem hagytam el mai 
csonka hazánk területét és Balatonunk kedves partját.”152

Az 1930-as években versenyprogramok sorozatát szervezték a tó vizén . Ugron 
maga is versenyzett ezeken a rendezvényeken a „RABONBÁN I” nevű hajóján, 
amely az első úgynevezett Schärenkreuzer típus volt a magyar tengeren. 1934-ben 
indult útjára a híres Kékszalag verseny, amelynek első futamát Ugron meg is nyerte. 
Ezt követően megszervezték és elindították a Nemzeti Bajnokságot. A Szövetség 
kiváló tevékenységét bizonyítja, hogy 1933-ban a sportág európa-bajnokságát a ba -
laton vizén szervezhették . sikeresen csatlakoztak több nemzetközi kezdeményezés-
hez, amelyek közül az európai vitorlás szövetség 1937-es létrehozását érdemes 
kiemelni, annak magyar részvétele miatt . ebben az évben terveztette meg és ké -
szíttette el Ugron a „RABONBÁN II.” nevű vitorlás hajóját Hankóczy Benacsek 
Jenővel.153

A vitorlázást a második világháború kitörése után hagyta abba, hiszen a háború  
a sportágat is gátolta működésében, másrészt Ugronnak meggyengült az egészségi 
állapota. A Magyar vitorlás és yacht Szövetség elnöki tisztségéről 1944 tavaszán 
mondott le .

Kedvenc vitorlását a „RABONBÁN II.”-t a második világháború idején, a vész-
terhes 1944-es esztendőben eladta a Budapest Sport Egyesületnek. Később más 
sportszervezetek tulajdonába került. Ezt követően Bertha Lajos hajóasztalos, majd  
a híres színművész, Bujtor István vitorlázott vele, és sorra nyerte a versenyeket.

A kis sporthajót az Ugron família egyik tagja évtizedekkel később megvásárolta 
és kijavíttatta . A hajó napjainkban már ismét a balaton vizein ringatózik és újra indul 
a tavon megrendezett versenyeken .

151 Balatoni Kurír, 1936 . ismeretlen szám 4 .
152 Uo ., 1937 . december 22 .
153 Tizenhetedik lett a Rabonbán, az Ugron család vitorlása.  http://solymaronline .hu/2017/07/08/17-

lett-a-rabonban-az-ugron-csalad-vitorlasa/ (2019 . október 31 .)
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A TERÜLETI REvÍZIóK ÉS A MÁSODIK 
vILágHáboRú

Az első és második bécsi döntések 1938-ban és 1940-ben, valamint a második vi -
lágháború teljesen új helyzetet teremtett Ugron gábor számára . A felvidék, majd 
Erdély egy részének a visszacsatolását eredményező döntések pozitív szempontból 
hoztak számára változást, hiszen visszatért Magyarországhoz az az elszakított er -
délyi or  szágrész is, amelyet Ugron a szülőföldjeként a magáénak érzett és szeretett, 
de 1918 őszétől nem látogatott meg egyetlen alkalommal sem. Azonban a világhá-
ború őt magát is – egészségügyileg, szellemileg – megviselte, közéleti karrierjét 
tönkretette .

Mivel politikai tevékenysége a háború alatt igencsak visszaszorult, ezért a felesé-
gével folytatott magánlevelezésükből és visszaemlékezésekből ismertethető életé-
nek ez a szakasza .

A felfokozott nemzetközi helyzet először politikai életében hozott változásokat. 
Az 1938-tól meginduló revíziót természetesen üdvözölte és nagy reményeket fűzött 
a felvidék majd észak-erdély visszaszerzéséhez is . A kínálkozó helyzet legoptimáli-
sabb kihasználását remélte, így amikor 1938-ban a felvidék egy része, majd kárpát-
alja, de leginkább – az 1940-es második bécsi döntés nyomán – észak-erdély meg-
szerzését követően további reményeket táplált Erdély egész területének és ezzel 
együtt a történelmi Magyarország határainak teljes helyreállítása iránt . életének 
ebből a szakaszából ugyan kevés írott forrás maradt fenn, de az Erdélyiek Szövet-
ségének alakuló közgyűlésén elmondott beszédéből ilyen irányú nézeteit ismerhet-
jük meg .

A régi határok helyreállításának szükségességéről vallott nézete már a békeszer-
ződéseket követően kialakult Ugron gondolkodásában. E szerint, először Csonka-Ma-
 gyarországot kellett volna talpra állítani morálisan és gazdaságilag, nagy-Ma  gyar -
ország megteremtéséhez . több alkalommal hangoztatta, hogy ebben a munkában  
ő maga is szerepet vállalna, ahogy azt egy Erdélyt elhagyni kényszerült hazafinak 
kötelessége. Megállapította, hogy azért kényszerült 1918-ban szülőföldje elhagyá-
sára, mert a jogalkotásban már korábban kifejtett munkáját nem folytathatta volna,  
a román fennhatóság miatt szakmai karrierje a szülőföldön derékba tört volna, így  
a csonka hazába való menekülés bizonyult az egyetlen elfogadható lehetőségnek. 
egyben megjegyezte, hogy 1918 . október 6-a után egyáltalán nem járt erdélyben . 
Ezen a napon vett részt Kolozsváron az Erdély Szövetség közgyűlésén, még a román 
megszállás előtt. Ismert volt a szűkebb hazája érdekében tett erőfeszítései miatt, de 
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egységes fellépésben és cselekvésben gondolkodott, elvárta az otthon maradottak 
részéről is a megfelelő hozzáállást. „A cél ugyanaz, azonban a célnak szolgálatában 
másképp kell dolgozzon az, aki itt egységet és egy egységes nemzeti közvéleményt 
akar megteremteni az elveszett terület visszahódításáért, mint az, aki odahaza dolgo-
zik, ugyanannak a célnak a szolgálatában . Itt mindent el kell követni az egységes 
közszellem kialakulásáért, a magyar nemzet erősítéséért, ott ellenben: annak az 
országnak a meggyengítéséért.”154 nehéz szavak ezek, az 1940-es év háborús viszon-
tagságai közepette . Majd így folytatta: „A kilátás és a reménység az utolsó eszten-
dőben megnövekedett, a minket körülvevő fojtogató ellenséges államok gyűrűje ket-
tétört, szövetségük szétesett, szétrombolódott. Nemzetközi helyzetünk függősége 
megszűnt, anyagi, pénzügyi ellenőrzés ma már nincs és ami legfontosabb, a nemzet 
színe virága fegyver alá vonulhat és vonul, senkitől és semmitől nem korlátozva,  
a nemzet nagyságának szolgálatában.”155 A korszakra jellemző optimista közhangu-
lat alapján remélte a teljes területi visszarendeződést, ugyanakkor soraiból érezhető 
az a fajta bizonytalanság is, ami a változó nemzetközi nagypolitikai körülmények-
ből fakadt.

gondolatairól további részleteket ismerhetünk meg a feleségével folytatott 1939 
és 1945 közötti levelezéséből. E levelek javarészt nyáron íródtak Ugron Gábor bala-
toni tartózkodása során és csak a feleségének a hozzá küldött írásaiból állnak . ter-
mészetesen a családdal kapcsolatos ügyek képezték levelezésük gerincét, de emel -
lett kiderül belőlük az is, hogy miképpen érintette őket a második világháború. Míg 
az 1930-as évek nyarairól származó levelekben érezhető a kiegyensúlyozottság és  
a harmónia, addig az 1939 szeptemberében kitört háború utáni írásokban egyértel-
műen jelen van a szorongás és az aggodalom. 

Folyamatosan figyelemmel követték az eseményeket és megosztották egymással 
véleményüket . 1939 augusztusában felesége, Lívia németországba utazott rokonlá-
togatásra. 21-én kelt levelében a következőket írta: „Egész biztosra veszik ott, hogy 
legrövidesebben, talán már szeptember elején elveszik danzigot . szegény lengyele-
ket sajnálom.”156 Az azt követő napon a történettudomány által utólag Molotov–
Ribbentrop-paktumnak elnevezett német–szovjet megnemtámadási szerződést kom-
mentálta. „Mit szólsz a német–orosz szerződéshez? Azt hiszem az egész világ épp 
oly fejbeütött, mint én a hírtől? Az angoloknak ez egy őrült pofon, és szegény lengye-
leket végtelenül sajnálom . Ha csak erre fel az egész világ nem fog összefogni elle-
nük!? Régen napóleon ellen így volt, – de a mai kalmár világban igazán alig meri 

154 Beszéd az Erdélyiek Szövetségének alakuló közgyűlésén. 4. Ugron-hagyaték.
155 Uo .
156 szalay Lívia levele Ugron gáborhoz, 1939 . augusztus 21 . Ugron-hagyaték .
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reményleni az ember!”157 Ehhez hasonló apró kommentárok gyakran előfordulnak 
a levelekben. A szerződés tartalmának ismert részletei alapján Ugron felesége a meg-
testesült rosszat látta a németekben, hiszen az egyre agresszívabb németország  
a számukra szintén teljesen elfogadhatatlan szovjetunióval egyezett ki . Az erre 
vonatkozó rövid megjegyzések a háború kiterjedésével egyre gyakoribbá váltak . 
ezzel együtt a levelek hangvételében egyre jobban fokozódott az aggodalom is, 
hiszen két fiuk katona volt.

Az 1942-ben meginduló magyarországi szövetséges bombázásokkal számukra is 
testközelbe került a háború. Egymás épségének féltése és a környezetükben történő 
különböző veszteségek megbeszélése átvette a helyét a korábbi meghitt beszélgeté-
seknek . Az élelem felhalmozásának megszervezése és egyéb hiánycikkek beszerzése 
is kiemelt jelentőségűvé vált számukra. Szalay Lívia írásaiból egyértelműen kiolvas-
ható németellenessége . A náci németországra olyan agresszorként tekintett, amely 
az európai béke és nyugalom felborítója . bár ezt nyíltan nem fogalmazta meg, ahogy 
azt valószínűleg férje sem tette, mégis jól érződik az angolszász szövetséges orszá-
gok iránti szimpátiájuk . kivételt jelentett a szovjetunió, amelynek kommunista ide-
ológiáját természetesen mindenben elutasították és megvetették .

Pontosan tudható, hogy a zsidótörvényekkel Ugron nem értett egyet, mint ahogy 
már 1920-ban sem fogadta el a numerus claususról szóló törvényt az első Nemzet-
gyűlésben.

szoros kapcsolatot ápolt goldberger Leó158 textilgyárossal, ami a zsidótörvények 
után és a háború alatt vált igazán bensőségessé. Nincsen pontos információnk arról, 
hogy mikor, de a leszármazottak szerint goldberger Leó Ugron gáborra bízta vagyo-
nát, vele együtt textilgyárát is . egészen pontosan az történt, hogy Ugron és tóth Imre 
igazgatósági tagok vették át a gyár vezetését, miután goldberger Leót elhurcolták  
a németek .159 Ezért feltételezzük, hogy a háború éveiben ennek az üzemnek a működ-
tetése fedte le idejének jelentős részét. A háborút követően – ami a német harácsolás 
után megmaradt belőle – a Goldberger Művek a Szovjetunió tulajdonába került kár-
pótlásként .160 

157 szalay Lívia levele Ugron gáborhoz, 1939 . augusztus 22 . Uo .
158 Buday-Goldberger Leó (1878–1945) a 20. század első felében a magyar textilipar egyik legfon-

tosabb szereplője, a Goldberger-gyár elnök-vezérigazgatója, több pénzintézet és iparszervezet 
vezetőségi tagja, 1935-től felsőházi tag. 1944-ben a Gestapó letartóztatta és a németországi 
Mautha usenbe szállította . 1945-ben csak néhány nappal élte túl a híres-hírhedt koncentrációs tábor 
felszabadítását .

159 gUbai Ildikó: „A halál nem program” – Buday-Goldberger Leó élete. óbudai Múzeum, 2014 . 134 .
160 Ugron András közlése .
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A front közeledése anyagi szempontból is érintette Ugron gábort és családját . 
Tudjuk, hogy a saját tulajdonában lévő Fillér utcai lakását az 1928–1932-es nagy gaz-
dasági válság következében elvesztette . emiatt aztán, – mint Ugron Andrásnak, uno-
kájának elmondta – nem volt szándéka különösebb vagyont felhalmozni . ekkortól 
bérelt lakásokban lakott, Pauler utcai és később veres Pálné utcai lakásában. Kisebb 
telkeket, erdőket ugyan vásárolt magának és a gyerekei számára. Jelentős változáso-
kat a világháború utáni társadalmi-politikai rendszerváltozás hozott, aminek követ-
keztében ezeknek nagy részét elvesztette . A família leszármazottainak emlékei sze-
rint Ugron a front közeledtével bizonyos vagyontárgyakat – egy tizenkét személyes 
ebédlőasztalt és más, nagyobb értéket képviselő bútorokat – különböző minisztériu-
mok felügyelete alá helyezett, ezeket azonban sohasem kapta vissza .161

budapest ostromának idején feleségével és éva lányával a Pauler utcai lakásban 
tartózkodott . Lakásukat bombatalálat érte, így a kétszintes ház második emelete be -
roskadt, több szobája használhatatlanná vált . Az épségben maradt két szobában igye-
keztek átvészelni a szovjet ostrom hónapjait és az azt követő nehéz időszakot.162

Nem érte azonban személyi veszteség a családját, két fia katonai szolgálatát többé-
kevésbe szerencsésen teljesítette. őt magát a Gestapo egy hétig fogva tartotta. Lánya-
inak hozzá írt levelei, valamint unokája, Ugron András elmondása alapján, 1944 
őszén a magyar kiugrási kísérletet követően vitték be a Pestvidéki Törvényszék Fő 
utcai épületébe, ahol a politikai rendőrség felütötte a tanyáját. Körülbelül egy hétig 
tartották fogva október végén. Feltehetően azért, mert néhány éve már semmilyen 
politikai tevékenységet sem folytatott – tehát jelentősebb információk birtokában 
sem lehetett – kiengedték . fogva tartását goldberger Leóval és stróman-szerepével 
lehet összefüggésbe hozni, kihallgatásának indokaként a magyar arisztokráciával 
való kapcsolatait tudjuk elképzelni . 

Az utódoknak tudomásuk van egy 1947-es, szovjetek általi kihallgatásról is, ami 
„osztályellenességből” eredt. Nem lenne meglepő, ha a régi idők politikai elitjének 
képviselőjeként valóban kihallgatták volna. Ugron András elbeszéléséből ismerjük  
a következő történetet: „Amikor erről tudomást szereztem az úgy történt, hogy jöt-
tek hozzánk úttörők, mint öregtől hallgatni, hogy mi volt a Tanácsköztársaság alatt. 
És akkor elmesélte. Amikor németekről és a második világháborúról kérdezték 
akkor elmondta: »Igen a németek bevittek a központjukba, jól megpofoztak, ott tar-
tottak egy hétig aztán kiengedtek . és örült a felszabadulásnak? Igen, mert akkor 
bevittek a kommunisták az Andrássy út 60-ba, jól megpofoztak aztán egy hét múlva 
hazaengedtek .« de ugye nem tudtak semmit sem kezdeni vele, mert tulajdonképpen 

161 Uo .
162 Uo .
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nem vett részt semmiben . Az oka az volt, hogy bevitték: hátha tud valamit . nem 
tudott semmit, hazaengedték.”163

A német kihallgatások miatt – önvédelemből, kapcsolatainak köszönhetően – be 
tudott lépni a svájci vöröskereszt, valamint a svéd vöröskereszt tagjai közé, amely 
intézmények megfelelő dokumentumokkal látták el, hogy további bántalmazások 
ne érhessék .

fiai mindketten a magyar királyi Honvédség tisztjei voltak a második világhá-
ború éveiben . Ugron István 1938-ban, huszonegy évesen végezte el a Ludovika Aka-
démiát. Hadnagyi rangot kapott és Pápára vezényelték az újonnan alakult ejtő ernyős 
zászlóaljhoz .164 Amikor az orosz seregek 1944-ben betörtek a kárpát-medence terü-
letére, István már százados volt és egy ejtőernyős zászlóalj parancsnoka.165  1944–
1945 fordulóján a magyar főváros körüli csatákban vett részt. Harcolt Fót és Csepel 
környékén. Előbbi település mellett olyan elszántan vett részt a szovjetek elleni küz-
delemben, hogy a németektől elismerésképpen megkapta a vaskereszt má  sodik osz-
tályát. Az oroszok előretörésével áthelyezték a Garam folyó mentén hú  zódó front-
szakaszra, ahol meg is sebesült, majd a balaton melletti csatákban kellett helytállnia . 
1945 februárjától a szent László hadosztály alá rendelték egységét .166 A harcok szü-
netében megnősült, az erdélyi történelmi család nevét viselő Bánffy Mária bárónőt 
vette feleségül 1945 . január 5-én .167 A katonatiszt és a még tizenkilenc esztendős-
nél fiatalabb bárókisasszony egybekelésére a vas vármegyei Táplán szent kereszten 
került sor .168

Ugron István – miután az ország területét nem akarta a nyugati irányba menekülő 
német Wehrmacht- és ss-alakulatokkal, illetve a nyilasokkal együtt harcolva el -

163 Uo .
164 A háború kitörése előtt Ugron István híradós századot szervezett az ejtőernyős alakulatnál, utóbb, 

mikor a vörös Hadsereg a kárpátok vonulatait 1944-ben elérte, még egyszer visszarendelték 
Pápára, hogy egy újabb ejtőernyős zászlóaljat szervezzen. Katonai teljesítményét számtalan kitün-
tetéssel ismerték el, az 1944-es csatákban kiérdemelte a signum Laudis kitüntetést, a Magyar 
Érdemrend tiszti és lovagkeresztjét is hadiszalagon a kardokkal, valamint a Tűzkereszt első osztá-
lyát. Érdemeiről ld. Pávay Endre: vitéz Ugron István ejtőernyős ezredes búcsúztatója. A Magyar 
Veterán Repülők Egyesületének 15. számú INFÓJA. 1997/július, 23–25 . (A továbbiakban: Pávay) . 
A világháborús összeomlás következtében a magyar királyi Honvédség katonatisztjeinek kitünte-
téseiről vezetett nyilvántartások 1944-ben megszakadtak, így Ugron István kitüntetéseiről is csak 
Pávay búcsúbeszédéből értesülhetünk, amelyet az egykori ejtőernyős tiszt 1997-es solymári gyász-
szertartásán mondott el a felsorakozott veterán katonák előtt.

165 ábtL, 3 . 1 . 5 . o–9829, Ugron István . 15 .
166 Uo ., 3 . 1 . 9 . v–61950, Ugron István . 50 .
167 Uo . 3 . 1 . 9 . v–142895, Ugron István és társai . 36 . Az állambiztonsági szolgálatok történeti Levél-

tárában fellelt források szerint a házasságból négy gyermeke született Ugron Istvánnak .
168 gUdenUS jános józsef: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I . köt . A–j . buda-

pest, natura, 1990 . 87 .



79

hagyni – néhány ejtőernyős tiszttársával és tiszthelyettessel bevetette magát a bako-
nyi hegyekbe, hogy az ottani erdők között várják ki a háború végét.169

Ugron Idősebb fia, Gábor szintén katonaként vette ki részét a világháborúból. 
Azonban István öccsével ellentétben nem volt hivatásos katona . Mivel gépészmér-
nöki végzettséggel rendelkezett, a magyar királyi Honvéd Légi Erők kötelékébe 
osztották be. Repülő főhadnagyként harcolt, 1944-ben Nyugaton került hadifog-
ságba, a következő esztendőben tért haza.

169 Pávay.
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A koMMUnIstA dIktAtúRA áRnyékábAn

A világháborús harcokat követően, miután a Goldberger család visszatért Magyaror-
szágra, Ugron Gábor a textilgyár jogviszonyait tisztázta a nagytőkés famíliával, 
amelynek élére goldberger Antal került, miután goldberger Leó egy haláltáborban 
életét vesztette. Ezzel együtt bizonyos anyagi juttatások és a család által visszafize-
tett kölcsönök révén sikerült pénzhez jutnia .

A budapesti hosszú szovjet ostrom során több mint 13 500 lakást teljesen elpusz-
títottak, további 18 700 lakhatatlanná vált, illetve mintegy 48 ezer lakás szenvedett 
kisebb-nagyobb kárt .170 Ugron otthonát szintén rommá lőtték a vörös Hadsereg 
ágyúi, és még 1945 őszén is ilyen állapotúként írt róla a gazdája. Ez kiderül abból  
a rövid üzenetből, melyet régi barátjához és politikustársához, Esterházy Mórichoz 
intézett .171 ezután a veres Pálné utcában bérelt egy kis lakást, amelyet szintén hábo-
rús károk értek . ennek helyrehozataláért és bútorzatának felújításáért harminc évig 
lakhatási jogot kapott cserébe . Ide hárman, feleségével és lányával költöztek be .

Hogy mennyire látta előre Magyarország második világháború utáni sorsát, nem 
könnyen válaszolható meg . Az sem biztos, hogy ne gondolt volna a politikai életbe 
való visszatérésre . Miközben már nagy energiával folyt országszerte a leszámolás az 
ancien régime befolyásos társadalmi rétegeivel szemben, aközben 1945 őszén Ugron 
meg akarta látogatni egykori miniszterelnökét, esterházy Móricot . A találkozóra 
nem került sor, mert a grófot Ugron ugyan felkereste, de nem találta az otthonában, 
viszont egy olyan névjegykártyán hagyott számára üzenetet, melyen még belső titkos 
tanácsosi címe és nyugalmazott belügyminiszteri státusa volt feltüntetve .172 nem 
szabad elfelejteni, hogy Károly király egykori belügyi tárcavezetője, már megélt egy 
világháborús összeomlást és utána sikerült politikai karrierjét folytatni, ámbár nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az első világháborút követő újrakezdés 
körülményei egészen mások voltak úgy Ugron személyes életét, mint az ország és  
a magyar nemzet egészét illetően.

170 izSák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig. Magyarország története 1944–1990. budapest, 
kulturtrade, 1998 . (A továbbiakban: izSák) . 23 .

171 „Régi lakásomon, romházban vagyok található. I. Pauler u. 20. I. em.” Ugron Gábor üzenete Ester-
házy Mórichoz, 1945 . október 20 . MnL oL, esterházy Móric, P 195 . I/b . 2 . 236 . Ugron gábor, 
1945 . l . n .

172 Uo .
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Akár a bizakodás egyik jelének volt tekinthető Ugron szempontjából, hogy  
a dál  noki Miklós béla tábornok vezette Ideiglenes nemzeti kormány, majd az 
annak örökébe lépő Nagy Ferenc-féle koalíciós kabinet nem oszlatta fel – több tíz-
ezernyi egyesülettel szemben – a budapesti Poliklinikai egyesületet, hanem egészen 
1948-ig hagyták, hogy folytassa egészségügyi-karitatív tevékenységét és mindezt 
Ugron elnöklete alatt tegye .

Azonban a Poliklinikai Egyesület korabeli jegyzőkönyveiből remekül kivehető  
a világháború előtti és utáni stílusbeli különbség, a szövegek fogalmazásának vál-
tozása, az arisztokrata tagok és a tradicionális címhasználat elmaradása, miként  
a korábbi elnök, az 1933-ban elhunyt Apponyi Albert emlékének a Horthy-korra jel-
lemző kultikus ápolása is kiveszett az Egyesület iratanyagából, bár az általuk fenn-
tartott kórház még 1945 után is évekig viselte a gróf nevét .173 Ugronnak a szervezet 
elnökeként nyilván kényes egyensúlyozásra volt szüksége, hogy az Apponyi Albert 
Poliklinika zavartalanul folytathassa eredményes működését.

Személyes sorsát illetően optimizmusra adhatott okot az is, hogy az egyre inkább 
szélsőbaloldali irányba forduló politikai légkörben egykori jobboldali országgyűlési 
képviselőként 1947-ig megőrizte az Egyesült Izzó és a Balatoni Hajózási Társaság 
igazgatói tisztségét,174 valamint egészen 1951-ig folyósították számára a belügymi-
niszteri nyugdíjat .175

A kevés – az állambiztonsági szolgálatok történeti Levéltárából származó – írott 
forrással ellentétben azonban az Ugron család tagjai emlékében másként maradt meg 
felmenőjük háború utáni életének, magatartásának emléke. Szerintük már nem szán-
dékozott visszatérni a politika színterére . Leszármazottainak ugyan tudomásuk van 
arról, hogy szimpatizált a parlamenti többséget megszerző Kisgazdapárttal, de a hat-
vanöt éves Ugron gáborban már egyáltalán nem volt meg az a fajta akarat és elhiva-
tottság, mely vonások annyira jellemezték őt életének korábbi szakaszaiban.176 Előre 
látta volna a szovjet megszállás kimenetelét és ezzel együtt a kommunista befolyás 
jelentőségét? Megértette volna, hogy ilyen viszonyok között nincsen semmi reális 
esély egészséges politizálásra?

Igazi csapást az jelentett számára, hogy megszűnt és átalakult az a szociális kon-
textus és kulturális miliő, amelyben élete során tevékenykedett. Teljesen felfordult  
a gazdasági és társadalmi rend, és ezzel együtt a tulajdonviszonyok is . felszámolták 
vagy államosították azokat a gazdasági szervezeteket, amelyekben ő elnökséget, 

173 semmelweis orvostudományi egyetem Levéltára, Apponyi Poliklinika 304 . Az Apponyi Albert 
Poliklinika emlékkötete . 1948 .

174 ábtL, 3 . 1 . 5 . o–9829, Ugron István . 15 .
175 Uo . 2 . 5 . 6 . 112/2, dr . Ugron gábor . 2 .
176 Ugron András közlése .
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vagy valamilyen vezetőségi tagságot vállalt, és amelyektől a jövedelmének jelentős 
részét szerezte. Megváltozott az a politikai miliő, amelyben oly kiterjedt kapcsolat-
rendszere volt. valami megszűnt létezni a kiépülő kommunista diktatúra árnyéká-
ban. Márai Sándor a következő módon szemléltette a változást. „Szeretném elmon-
dani, mi történt a polgári műveltséggel a tíz évben, amelynek kezdetét – önkényes 
időszámítás nélkül – az osztrák függetlenség megszűntének, az anschlussnak napja 
jelenti . Azt hiszem, most már mindenki tudja, hogy azon a napon omlott össze sok 
minden, ami a régi Európából megmaradt.  […] Ebben a tíz évben nem csak országok 
szűntek meg, bomlottak fel, trónok és hatalmi rendszerek semmisültek meg. Ebben 
a tíz évben megszűnt egy életforma és egy műveltség.”177 – írta az 1938 és 1948 kö -
zötti korszakról a polgári író, aki a nyilas rémuralom és világháborús frontátvonulás 
jelentette katasztrófát még Magyarországon vészelte át, de a vörös uralom kiépülése-
kor már a nyugati emigrációt választotta, az itthon maradás helyett . nem csupán az 
Ugron által is képviselt műveltségeszmény veszett oda a második világháborúban és 
a szovjetunió hadseregeinek közép-európába beözönlésével, a kommunista dikta-
túrával, hanem az a tradicionális, nagypolgári életmód is, amelyet Ugron és családja 
kialakított maga körül . Mindez nem egyik napról a másikra történt az egykori bel-
ügyminiszter esetében, hanem a szélsőbalra tolódó politikai és társadalmi folyama-
tok részeként . Lényegében a perifériára került és ez rendkívül rosszul érintette . Utó-
dai szerint lelkileg megrendült, és ez jelentősen kihatott az idős ember amúgy is 
rossz egészségi állapotára, tovább rombolva azt .178

A második világháborúban való részvétele miatt a harcok befejeződése után az 
Ugron família tagjai közül Istvánnak kellett a legtöbb szenvedésen keresztülmen-
nie . A katonatiszt budapest ostromakor a csepeli frontszakaszon dezertálásért kivé-
geztette egyik katonáját. Ezért a népbíróság 1946-ban háborús bűntettért tízévi bör-
tönbüntetésre ítélte. A következő esztendőben azonban fordulat állt be a sorsában, 
mivel a fellebbviteli fórum, a népbíróságok országos tanácsa felmentette másod -
fokon született döntésében .179 viszont 1950-ben perújrafelvételre került sor . ekkor 
másodszor is háborús bűnösnek nyilvánították és kétéves börtönbüntetésre ítélték. 
1955-ben ismételten bíróság elé állították, és tizenegy évre ítélték. A Legfelső Bíró-
ságnak 1956 januárjában meghozott másodfokú döntése értelmében azonban csak 
kilenc évet kellett ítéletvégrehajtási intézetben töltenie . Az állambiztonsági szolgá-
latok Történeti Levéltárában fellelhető források nem taglalják részletesen az utóbbi 
bírósági tárgyalás kiváltó okát és körülményeit, az később, már más ügyből eredően, 

177 márai sándor: Hallgatni akartam. budapest, Helikon, 2013 . 7 .
178 Ugron András közlése .
179 ábtL, 3 . 1 . 5 . o–9829, Ugron István . 15 .
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1957-ben keletkezett nyomozati iratokból derül ki, hogy „külföldi szervezet megbí-
zottja részére adatközléssel elkövetett hűtlenség, valamint a »Népköztársaság meg-
döntésére irányuló szervezkedés« bűntett elkövetéséért”180 született a szigorú ítélet .

A másik fiú, Gábor, miután hazatért a nyugati hadifogságból, mérnökként sike-
resen dolgozott különböző építési vállalatoknál. A politikától távol tartotta magát, 
egyetlen pártba sem lépett be . nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, 
hogy a háborút követő igazolási eljárások során kérdőre vonták volna háborús maga-
tartásáért . Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején is passzívan viselkedett, 
és távol maradt az eseményektől.181

Ugron Gábor személyes életében 1951-ben drámai fordulat kezdődött. A kommu-
nista diktatúra vezetői ugyanis úgy döntöttek, hogy tömeges kitelepítéseket hajtanak 
végre Budapestről és a vidéki városokból. Ezt két ok miatt hajtották végre. Egyfelől 
Rákosi Mátyásék így akarták igazolni a már amúgy is kellőképpen megfélemlített 
közvélemény előtt, hogy az államhatalom továbbra is keményen fellép a korábbi „úri 
osztály” tagjaival szemben, másrészt így akarták enyhíteni a városokban fellépő, 
lakáshiány keltette szociális feszültségeket. Ez utóbbi elképzelésről azonban rövid 
időn belül kiderült, hogy nem alkalmas a lakásgondok megoldására, mivel a kitelepí-
tettektől elvett – a fővárosban közel 5300 – ingatlan fele nem volt olyan állapotban, 
hogy bárki számára ki lehessen utalni .182 Így a kitelepítés csak a megfélemlítés olda-
láról nézve volt eredményes, annak célkeresztjébe arisztokraták, volt nagybirto-
kosok és nagyiparosok, korábbi vezető beosztású politikusok kerültek. A kitelepíté-
sek folyamán budapestet több mint 12 700 személynek kellett elhagyni, a vidéki 
városokból pedig ennél is több embert űztek el 1951 májusától júliusáig.183

Ugron családja sem kerülhette el szomorú sorsát, hiszen a hetvenegy esztendős 
öregember egykor belügyminiszterként, majd a bethlen-féle kormánypárt tagjaként 
politizált . veres Pálné utcai felújított, komfortos lakását államosították, a kommu-
nista párt egyik tagja kapta meg . Ugront a feleségével jászboldogházára telepítették, 
egy tanya toldalékszobájába, amely mindössze egy négyszer négy méteres magán-
szférát jelentett a beteg és öreg házaspárnak . biztosan tudható, hogy ekkor sem -
misítette meg az 1945 után folytatott levelezési anyagát, mivel attól tartott, hogy  
a kommunista titkosszolgálat megfigyelheti, és nem akart senkit bajba keverni.184 
A le  véltári források ismeretében azonban kijelenthető, hogy aggodalma felesleges-

180 Uo .
181 Uo . 54 .
182 izSák, 112 .
183 20. századi magyar történelem. 1900–1994 . szerk . PölöSkei ferenc – gergely Jenő – izSák Lajos . 

budapest, korona, 1997 . 310 .
184 Ugron András közlése .



84

nek bizonyult. Nem tartották szemmel, ugyanis semmilyen rendőrségi iratanyag 
nem került róla elő, kivéve azt, amelyik a kitelepítésével kapcsolatban fennmaradt 
és igen részletesen mutatta be, hogyan igyekezett a család minden követ megmoz-
gatni, hogy Ugron rossz sorsán és egészségi állapotán enyhíteni tudjanak .185

A goldberger családnak azonban tudomására jutott, hogy Ugront kitelepítették és 
nyugdíját megvonták, így miután ők az államosítások után Nyugatra emigráltak, 
havonta küldtek pénzt számára. Nem sokkal később Kodály Zoltán és Palló Imre 
közreműködésével sikerült visszaszerezni nyugdíjának egy részét is, amelyet bel-
ügyminiszterségére alapozva havi hatszáz forintban állapítottak meg .186

A kitelepítésre 1951. június elsején került sor, de István fia már június 11-én tollat 
ragadott a szülei érdekében, hogy magához vehesse, saját otthonába költöztethesse 
őket a veszprém megyei Nagyesztergárhoz tartozó Kardospusztára. Ugron István 
indokként megemlítette, hogy édesapja és édesanyja hetvenkét esztendősek, apja 
már két alkalommal esett át gyomorműtéten, alacsony a vérnyomása, valamint vér-
szegénységben, édesanyja pedig ízületi reumától szenved, illetve „1944-ben jobb-
oldali szélhűdése volt, jobblábára sánta.”187 kérelme címzettjét arról is felvilágosí-
totta, hogy jászboldogházán, a lakóhelynek kijelölt tanyától a legközelebbi orvos tíz 
kilométeres távolságban praktizál, míg kardospusztától a zircen rezideáló orvost 
mindössze három kilométer választja el, vagyis gyorsabban lehet segítségül hívni, ha 
szükség lenne rá . „A gyermeki gondoskodás sem hiányozna, ami két ilyen beteg 
embernél, akik már ily idősek, egész szükséges.”188

István kérelmét a jászboldogházi orvos írásos véleménnyel támogatta . Ugyancsak 
pozitívan nyilatkozott a kardospusztai községi tanács is, hogy hajlandók a kis faluba 
befogadni az öreg házaspárt . Mindezek ellenére évekig kellett könyörögni, hogy az 
elnyomó hatalmi gépezet engedjen és hozzájáruljon Ugron és neje költözéséhez, 
amelyre csak 1954-ben kerülhetett sor . ekkor Ugron István már bakonybél község-
ben élt . A faluban sikerült találniuk egy kiadó kicsi szobát, nem messze István bérla-
kásától, így fia családja az idős házaspárt akadály nélkül gondozhatta. Ugron Gábor 
1960-ban bekövetkezett haláláig csendesen élte életét . Igyekeztek tartani a kapcsola-
tot régi barátaikkal, ismerőseikkel, de gyakorlatilag a Budapesten élő Gábor fián 
kívül senki sem látogatta meg az évek folyamán .

gyermekei sorsát rendkívüli mértékben meghatározta az 1956-os forradalom és 
szabadságharc, az antikommunista küzdelem kimenetele, véres leverése . Az egyre 
idősödő és betegebb édesapának volt miért aggódnia a veszprém megyei faluban. 

185 ábtL, 2 . 5 . 6 . 112/2, dr . Ugron gábor .
186 Ugron András közlése .
187 ábtL, 2 . 5 . 6 . 112/2, dr . Ugron gábor . 10 .
188 Uo .
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Ugron éva, aki ekkor már negyvenötödik évében járt, férjével együtt disszidált a for-
radalom leverését követően. Mielőtt elmenekültek volna, a nő adott pénzt – forintot, 
dollárt és svájci frankot egyaránt – István testvérének, hogy neki is meglegyen  
a meneküléshez szükséges tőkéje.189 Ugyancsak a külföldre távozás mellett döntött 
Ugron gábor másik leánya, Mária is . Mindkét lány az Amerikai egyesült államok-
ban lelt új otthonra .190

A börtönbüntetését töltő István éppen a kirobbant forradalomnak köszönhette sza-
badulását . 1956 . november elsején megnyitották cellájának ajtaját . A szabadságot 
azonban csak rövid ideig élvezhette, hiszen november 4-én kezdetét vette a zsukov 
marsall által kidolgozott Forgószél hadművelet, melynek eredményeképpen a be -
özönlő szovjet seregek néhány nap alatt megszállták Magyarország stratégiai pont-
jait, laktanyáikban izolálták a magyar katonai alakulatokat és leverték a szabadság-
harcot . Ugron István tehát bujkálni kényszerült november folyamán . Pontosan tudta, 
hogy a kommunista diktatúra restaurációjának végrehajtói kutatni fognak utána . 
Hónapokon keresztül vándorolt egyik menedékhelyről a másikra. Összesen nyolc 
személynél lelt ideiglenes otthonra. Egyik rejtekhelye sógornője, Ugron Gáborné 
fővárosi, XI. kerületi, Bartók Béla u. 57. alatti lakásán volt.191 A politikai rendőrség 
már ’57 nyarán a nyomára akadt és augusztus 23-án a Budapesti Rendőrfőkapitányság 
Politikai nyomozó osztálya II . Alosztályának egyik tisztje javaslatára személyi 
dossziét nyitottak Ugron Istvánról, hogy előkészítsék letartóztatását, ugyanis attól 
tartottak a rendőrök, hogy külföldre menekülhet.192 Megfigyelése idején Ugron István 
Érden tartózkodott, kenyérkeresete nem volt, illegalitásban élt. „Hosszú István” 
fedőnéven akart hamis útiokmányokra szert tenni, hogy mielőbb elhagyhassa Ma -
gyarország területét. Minderről egy bizonyos „Márton István” fedőnevű ügynök 
tájékoztatta a rendőrséget, akinek jelentését más forrásból is leellenőrizték a nyomo-
zók. Ennek következtében operatív ellenőrzés alá vonták.193 Írásban előre részlete-
sen kidolgozták elfogásának tervét, melyet 1957 . szeptember 3-án sikerrel végre is 
hajtottak .194

Kihallgatása folyamán Ugron István következetesen tagadta a nyomozók előtt, 
hogy a forradalom napjaiban rész vett volna a fegyveres ellenállásban . ezt a kihall-
gatást végző rendőrtisztek el is hitték neki, mivel csak november elsején szaba-
dult, és alig három nap múlva megindult a szovjet támadás, ezért hajlandók voltak az 

189 Uo . 3 . 1 . 5 . o–9829, Ugron István . 81 .
190 Uo . 3 . 1 . 9 . v–142895, Ugron István és társai . 36 .
191 Uo . 3 . 1 . 5 . o–9829, Ugron István . 19 .
192 Uo . 15 .
193 Uo . 16 .
194 Uo . 42 .



86

egykori világháborút megjárt katonatisztnek elhinni, hogy az ellenállást és a harci 
cselekményeket reménytelennek tartotta .195

Tekintettel arra, hogy már korábban is elítélték, majd a börtönből megszökött, 
szigorú büntetésre számíthatott . Az elmarasztaló ítéletet kétévi fogva tartás után, 
1959-ben mondta ki a bíróság . éva testvére pénzt adott neki 1956-ban, hogy kül-
földre szökését segítse, melyet a rendőrök megtaláltak nála a letartóztatáskor. A fel-
lelt dollárok és a svájci frank összege miatt az ítélet devizagazdálkodással elkövetett 
bűncselekmény vádjával született és hosszú évekre nyelte el Ugron Istvánt a kádári 
kommunista diktatúra börtöne . Csak 1963-ban szabadult, de ezt édesapja már nem 
élhette meg .196

195 Uo . 72 .
196 Uo . 3 . 1 . 9 . v–61950, Ugron István . 50 .
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UgRon gáboR HALáLA

Élete során két komolyabb műtéten esett át. 1931 őszén gyomorfekélye miatt ope -
rálták meg, amely során gyomrának egy részét eltávolították . Ugyanezen betegség 
miatt operálták 1941-ben is . orvosai szerint betegségét a fokozott idegesség és pszi-
chológiai nyomás okozta, hiszen számos tisztsége miatt folyamatos stresszhatásnak 
volt kitéve . gyomrának részleges eltávolítása következtében nagyon keveset evett, 
jellegzetes cingár testalkata is emiatt alakulhatott ki. Halálát feltehetően szívinfark-
tus okozta .

1960. október 27-én otthonában tartózkodott Bakonybélben. Csupán egy segítő 
asszony volt a házban, aki munkáját végezte a nyolcvanesztendős Ugron mellett. Az 
ágya szélén ülve, éppen kávézáshoz készült, amikor a szíve leállt. Hátradőlt és meg-
halt. Holttestét a házban ravatalozták fel, majd a bakonybéli temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Utolsó útján hat férfi vitte vállon a „Szent Mihály lován”. teme-
tése csendes körülmények között zajlott le, hiszen a kádárista diktatórikus rezsim 
árnyékában gondolni sem lehetett arra, hogy régi politikai harcostársai, korábbi erdé-
lyi ismerősei, vagy az általa vezetett nem politikai jellegű szervezetek egykori tagjai 
eljöjjenek és felsorakozzanak koporsója előtt.

Fél esztendővel később, 1961-ben, szeretett felesége, Szalay Lívia is eltávozott. Az 
1990-es rendszerváltozás után először jelképesen exhumálták, amikor fia, Ugron 
István és unokája, András a bakonybéli temetőből földet vitt Székelyudvarhelyre, 
majd az ottani családi kriptából egy követ a magyarországi sírhelyen helyeztek el .197 
2014-ben dédunokája, Ugron gáspár gábor segítségével megtörtént a rendes exhu-
málás. A hamvasztás után ábránfalvi Ugron Gábort és kéméndi Szalay Lívia bárónőt 
2015. május 25-én, pünkösd hétfőjén helyezték végső nyugalomra a székelyudvar -
helyi Ugron kápolnában, a családi kriptában, a Mál-hegyen. „»Hazatérésükkel szá-
mukra a feltámadásra váró csendes várakozás ideje kezdődött« – hangzott el az újra-
temetésen. Majd a kriptába vezető létrán a család férfi tagjai kézről kézre adták az 
urnákat, elhelyezték e földi nyughelyen. A kis kápolna és erdő is visszahangozta 
himnuszunk kérelmét: Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk…”198 Az Ugron família 
kilencvenkét tagja jelent meg az újratemetési szertartáson .

197 Ugron András közlése .
198 molnár Melinda: Hazahozták Ugron Gábor és felesége hamvait. 2015. május 25. http://www .

szekelyhon .ro/aktualis/udvarhelyszek/hazahoztak-ugron-gabor-es-felesege-hamvait (2019 . októ-
ber 31 .)
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FÜGGELÉK

A következő oldalakon ifjabb Ugron Gábor több beszédét is közreadjuk. Ezek nyom-
tatásban nem jelentek meg, kéziratban maradtak fenn az utókor számára, a család 
által őrzött, személyes hagyatékban. válogatásuknál az volt a döntő, hogy minél több 
szempontból világítsák meg egy politikus gondolatvilágát, eszméit, valamint azt, 
hogy hogyan látta, láttatta saját korának eseményeit, jelenségeit, milyen társadalmi 
szerepvállalások kötötték le életét a politikán túl, vagy éppen annak következtében .

A boldog békeidőkre és a Horthy-korra igen jellemző volt az államhatalom képvi-
selőinek ünnepélyes reprezentációja és szimbolikus politizálása. Ilyen megfontolá-
sokból került be a függelékbe Maros-Torda vármegyei főispáni beiktatásakor elmon-
dott székfoglaló beszéde 1907-ből.

A politikusok számára kötelezőnek számít, számított a minél szélesebb körű, 
különböző társadalmi szerepvállalás, amely számukra lehetőséget biztosított arra, 
hogy politikai hátterüket megerősítsék, az általuk fontosnak tartott értékekre ráirá-
nyítsák a közvélemény figyelmét, és az értékekből eredő gyakorlati célkitűzések 
megvalósításához anyagi, erkölcsi támogatást szerezzenek . Ugron gábor ennek 
jegyében számtalan beszédet mondott az évtizedek folyamán . A família birtokában 
lévő irathagyatékban is több tucatnak a kézirata, vázlata található. Közülük mutatjuk 
be a szociális érzékenységét kifejező beszédét, melyet az Országos Zsófia Gyermek-
szanatóriumi egyesület balaton-parti telephelyének avatásán mondott el mint bel-
ügyminiszter .

Erdélyből származó politikusként meghatározó volt számára szülőföldje, székely 
származása. Különösen az első világháborús években, majd a trianoni békeszerző-
dés aláírását követő két évtizedben beszédei nagy százalékban foglalkoztak erdélyi 
hátterével, illetve a revizionizmus fontosságával .

A revízió felvetése azonban átvezet bennünket a Horthy-kori szimbolikus politi-
zálás másik dimenziójába, az 1920-as békediktátum felülvizsgálatának érdekében 
indított mozgalomhoz kötődő kultuszok ápolásához. Azok a politikai csoportok, 
amik a világháború előtt a Szabadelvű Párthoz, majd a Nemzeti Munkapárthoz 
kötődtek és Tisza Istvánt követték, a meggyilkolt miniszterelnök emléke köré fontak 
kultuszt a revizionizmus jegyében, és kiépítették ennek intézményi hátterét . Azok  
a politikai erők, amelyek a dualizmus idején a 67-es kiegyezési rendszernek és kor-
mányainak kritikusai voltak, szintén példaképet kerestek a revíziós mozgalom-
hoz. ők Apponyi Albertben találtak olyan alakra, aki köré még életében kultuszt 
építhettek és emlékét 1933-ban bekövetkezett halála után is tovább ápolták . A revizi-
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onizmusból eredő Apponyi-kultuszhoz kötődik Ugronnak a Budai Katolikus Kör 
tagjai által szervezett emlékvacsorán elmondott Apponyi-serlegbeszéde 1939-ből.

Napjainkban már az interneten keresztül könnyen elérhetőek a magyar ország-
gyűlés dokumentumai (képviselőházi, nemzetgyűlési, főrendi- és felsőházi ülések 
naplói, irományok, törvénytervezetek stb.) Ez az egyszerű elérhetőség érvényes 
Ugron gábor parlamenti beszédeire is . ezért csupán egyetlen olyan felszólalása 
kapott helyet a függelékben, amelyet a Parlament falain belül mondott el . ez pedig a 
numerus clausus bevezetésének nemzetgyűlési vitájakor, 1920. szeptember 17-én 
elmondott beszéde, melyben Prohászka Ottokár püspökkel, a törvényjavaslatot elő-
terjesztőként jegyző Haller István vallás- és közoktatásügyi miniszterrel és a jogsza-
bály végleges szövegének elfogadásához a legfontosabb módosító javaslatokat meg-
tevő Bernolák Nándor képviselővel vitatkozott.
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Maros-Torda vármegye főispáni székfoglaló beszéde

Marosvásárhely, 1907 . április 6 .

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! Mélyen tisztelt Közgyűlés! Kedves Atyámfiai!
Letettem az esküt Maros-Torda vármegye törvényhatóságának színe előtt, hazám 

törvényeinek parancsát, lelkem sugallatát követve, méltóztassék tehát nekem megen-
gedni, hogy e nemes törvényhatóság elnöki székét elfoglalván, ősi szokáshoz híven 
elmondhassam székfoglaló beszédemet .

A szívből jövő őszinte hála szavaival kezdem tekintetes Törvényhatóság, megkö-
szönve a megtisztelő fogadtatást, megköszönve, hogy állásomba beiktatni szívesek 
voltak . nagy fokú e hála, amelyet érzek, mert fokozott a megtiszteltetés, hiszen nem 
csak a végrehajtó hatalom képviselője, a kormány bizalmasa az, akitől önök az esküt 
bevették, hanem e nemes vármegye egy volt tisztviselője is, aki ugyanezen teremben 
mondotta el az első hivatali esküt, aki ugyanezen törvényhatóságnak volt a közönség 
bizalmából tagja, és aki csak akkor hagyta el a nemzeti kormány hívására e várme-
gye ősi falait, midőn már magasan lobogott a vár ormán a győzedelmes nemzeti 
lobogó .

Együtt szolgáltam e vármegye tisztviselői karával, együtt védtük nemzetünk al -
kotmányát és e vármegye önkormányzati jogait . tehát ha eltekintünk is attól, hogy 
azon kormány helyezett e vármegye élére, mely a megyék önkormányzati jogait nem 
hogy megtámadná, de körülbástyázni akarja, meg lehet nyugodva a vármegye tiszt-
viselői kara, mert nem csak ellenőrző és felügyelő hatóságot nyert bennem, hanem 
fel fogja találni a régi, hűséges bajtársat, a szerető tisztviselő társat is. És meg lehet 
nyugodva a vármegye közönsége is, mert csak nem fogom múltam, elveim és szű-
kebb hazám, Maros-torda vármegye ellenére kezelni a törvény által nekem biztosí-
tott jogokat .

tekintetes törvényhatósági bizottság! éppen évfordulója van azon napoknak, 
midőn szeretett hazánk alkotmányáért, szabadságáért folyó nagy küzdelmünk a nem-
zet vezéreinek kormányra jutásával, a béke helyreállításával véget ért .

véget ért ezen küzdelem, de azért a harc folyik tovább a békés munka fegyverei-
vel, mely munka hazánk alkotmányos jogainak megerősítésére, és gazdasági erejé-
nek gyarapítására törekszik, hogy megerősödve s meggazdagodva jobban dacolhas-
sunk a jövendő viharaival, mindaddig, míg a magyarok millióit be nem vezethetjük 
a független és önálló nemzeti állam ígéret földjére .

Harcolni kell most is, mint ahogy harcoltunk egy évezreden át, hiszen a folytonos 
küzdelem véres betűvel van írva, Magyarország történelme véres betűkkel, melyeket 
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megaranyoz az a munka, melynek verejtékje megadta hazánk földjének azt az őserőt, 
mely elpusztíthatatlanná teszi magyar földön a magyart .

elpusztíthatatlanná, ha összetartunk és békésen munkálkodunk, mikor szünetel  
a harci zaj. De jajj annak a nemzetnek, háromszor is jajj, amelynek fiai egymásra tör-
nek, és amelynek fiai békésen munkálkodni nem tudnak. Nemzetünk minden nagy 
katasztrófája erre a két okra vezethető vissza, úgy a harci, a gazdasági – mint az 
erkölcsi romlása . Mert nem elég a népek csatáján a kardot bátran forgatni tudni, meg 
kell az a kard acélozva is legyen a békés munka műhelyében.

És viszont, ha akkor is forgatom a kardot, midőn a munka ideje van és nem  
a harcé, szélmalommal fogom csatámat megvívni, mely küzdelem céltalan, erőfe-
csérlő és ami legszomorúbb – nevetséges. A leggyászosabb pedig e céltalan küzde-
lemben az, hogy megzavarva a testvéri összetartást, visszavonást szülve árt a nem-
zetnek, a szeretett hazának .

ezeket a gondolatokat támasztotta bennem tekintetes törvényhatóság az a sajná-
latos, szomorú tény, hogy mikor az egész országban folyik a nemzettápláló, nemzet-
erősítő munka, mikor az ország vezérei a kormány padjairól intézik sokat gyötört 
hazánk ügyeit, nem kímélve munkát, időt és egészséget, midőn, mint a tavasszal 
munkához látó méhkas dolgozik, szorgoskodik a békéhez, a szabadság éltető levegő-
jéhez jutott nemzet, időről-időre disszonáns zaj sivít bele a nagy munka hatalmas, 
égretörő zsongásába és csodálkozva látja az egész ország, hogy Maros-Torda várme-
gyében még mindig harcolnak az emberek, még mindig pusztítja a magyar a magyart .

és ennek a szomorú ténynek két még szomorúbb következménye van . Az egyik 
következmény az, hogy a megyében nem folyik a nyugodt munka, meg van akadva 
a közigazgatás, nem is szólva arról, közművelődési, népjóléti, közgazdasági, ipari és 
kereskedelmi kérdések, tehát a vármegye előbbre vitele, megerősítése szóba jöhesse-
nek akkor, mikor a kötelességek teljesítésében is sok a hiányosság . A másik követ-
kezmény pedig az, hogy Maros-torda vármegye azt a jó hírét, melyet a nemzeti küz-
delemben, nagy áldozatokkal kivívott magának, ez az áldatlan testvérharc jórészben 
tönkretette .

végtelen fájdalom fog el tekintetes törvényhatósági bizottság ezeknek látására . 
Ne vegyék tehát tőlem rossz néven, hogy ezen – szerintem igazságokat – önöknek  
e helyről el kellett mondanom. Szemtől-szembe mondottam, nyíltan magyarosan  
– nem háta mögött . Hiszen éppen ezen bajok orvoslására vállalkoztam, ezen munka 
áll előttem, áll előttünk, közös akarattal, összetartással. Meg akarom mutatni azon 
férfiaknak, akik engem ideküldtek, be akarom bizonyítani az egész országnak, hogy 
nemes Maros-Torda vármegye nem csak a harcban volt az első, hanem első lesz  
a munkában is, meg akarom mutatni azt, hogy szeretett vármegyénk nem érdemli 
meg azt a véleményt, melyet róla az ország és nemzetünk vezérei formáltak .
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Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! Nem kívánom felújítani önök előtt azokat 
az eseményeket, amelyek köztudomás szerint ezt a testvérharcot előidézték. Hiszen 
mindenki tudja, hogy a küzdelem fő indokát a már egy éve felfüggesztett tisztvise-
lők fegyelmi ügye képezi. A sajnálatosan hosszú ideig elhúzódott ügy nagy félreér-
tésekre adott okot . A törvény szerint dönteni hivatott faktorok ítéletének bevárása 
előtt, a vizsgálat keresztülvitele előtt meghozták mindkét részről a korai ítéletet. Mie-
lőtt bárki tudta volna, hogy ki a hibás, ki nem – egyrészről mindegyik vizsgálat alatt 
lévő hibásnak, árulónak neveztetett, – másrészről mindegyik elnyerte az oknélkül 
meghurcolt mártír dicskoszorúját .

Mi tehát a teendő tekintetes Törvényhatósági Bizottság?
A nemzeti küzdelem szomorú hagyatékának ezen utolsó felvonása sürgősen befe-

jezést kell nyerjen, félre téve a politikai szempontokat, pártatlan igazságossággal,  
a törvények szigorú betartása mellett. A döntő fórum köztudatba átment igazságér-
zete, meg fogja találni azt a méltányos ítéletet, melyet az ő nagy – egy ország sorsát 
megbízó lelkiismerete formálni fog .

Azon tisztviselők, akik a törvényhatóság határozott rendelkezéseit megszegték, 
akik a királyi biztos törvénytelen rendeleteit foganatosították, tisztviselőtársaik szo-
morú helyzetét felhasználva magasabb állásra kinevezést elfogadtak, vagy e nélkül 
is maguknak bárminemű anyagi hasznot szereztek, büntetlenek nem maradhatnak. 
De viszont akik hibásoknak nem bizonyulnak, akik nem voltak bűnösök, legfeljebb 
családjaikért aggódó gyenge lelkűek, a gyengeségükért megszenvedve állásaikat 
visszanyerendik és a törvényhatóság akarata fog majd annak idején a tisztújításokon 
dönteni, hogy szolgálhatják-e továbbra is e vármegye közönségét, avagy pedig nem .

Hogy azonban kik bűnösök, kik nem, még ma sem lehet megállapítani, majd meg-
állapítja a jogerős ítélet. Ebbe az ítéletbe, a megváltozhatatlanba, bele kell mindenki-
nek nyugodnia, mert bűnös, ki hazája ellen vétkezett, még saját lelkiismerete előtt 
sem nyerhet felmentést soha, viszont az elmúlt harcot végigküzdők nem tarthatják 
magukhoz méltatlannak, azt a tisztviselőtársukat, akit a haza vezére méltónak talál 
arra, hogy társaival együtt küzdjön a munkában .

És ha bezártuk a nemzeti küzdelem lapjait is, akkor álljon helyre a béke és kezdőd-
jék a munka . Rejtsék a nemzeti küzdelem harcosai hüvelyeikbe a kardokat azon jól 
eső tudattal, hogy beírták vele nevüket annak idején Maros-Torda vármegye törté-
nelmébe. Ne ítéljék el továbbra is azokat, akiket a nemzet vezére nem tart elítélendő-
nek – hogy maguk el ne ítéltessenek . és a velük nem egy nézetet vallókat ne taszít-
sák el maguktól, mint hazaárulókat, hanem iparkodjanak megnyerni őket a maguk 
számára becsületes munkálkodással .

Az egész vármegye közönségét pedig arra kérem, hogy ne feledje el soha, hogy 
jelenleg nem alkotmányellenes kormánnyal áll szemben, hanem egy oly alkotmá-
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nyos kormánnyal kell együtt működjék, melynek tagjai a nemzet vezérei is egyúttal. 
egy oly kormánnyal, melynek igen nagy fájdalmat okoz az, hogy egyes vármegyék 
belzavarokkal küzdenek, egy oly kormánnyal, mely bármennyire is kerülje az erő-
sebb törvényes eszközöket, az ország és a megye békéje érdekében a rend helyreállí-
tását erősen akarja, és higgyék el nekem, ezen akaratnak minden rendelkezésükre 
álló törvényes eszközzel érvényt is fognak tudni szerezni .

Ne méltóztassanak ezt fenyegetésnek venni, mert ez csak figyelmeztetés. Figyel-
mezetés arra, hogy egy megyének ujjat húzni az alkotmányos végrehajtó hata-
lommal, mely mögött egy nemzet áll, botor dolog, mely célhoz soha nem vezethet, és 
csak újabb és újabb áldozatokat követel .

béke a közéletben, rend a közigazgatásban, áldásos munka vármegyénk és hazánk 
érdekében . Rövid program tekintetes törvényhatósági bizottság, de merem állítani, 
hogy nem szereti megyéjét és hazáját az, aki ezzel szembehelyezkedik .

és ámbár tudom, hogy e munkában együtt fogok önökkel haladni, tisztelt uraim, 
mégis nemcsak az önök támogatását kérem, hanem az egész társadalomét is . Hiszen 
nem magunkért, nem a saját érdekünkért dolgozunk, hanem a nemzetért, a nemzet 
gazdagságáért, boldogulásáért, önállóságáért, függetlenségéért .

nemzetet akarunk szervezni, nem pártot, és ebben a munkában pártatlanul mögöt-
tünk kell álljon az egész nemzet .

államnak, törvényhatóságnak, társadalomnak szövetkezniük kell a nemzeti nagy-
ság, a nemzeti függetlenség, a várva-várt nemzeti önállóság égbetörő oszlopának 
alapozásához .

Ennek a közös, állami és társadalmi működésnek, egy kapcsa ezen állás, melyet 
ma tisztelt közgyűlés elfoglaltam. Közvetítője kívánok lenni az önök hazafias mun-
kálkodása és az ezen munkát irányító és támogató kormány között . Ilyennek fogom 
fel állásom kötelességeit és ehhez kérem az önök támogatását .

És midőn megköszönöm, hogy önök ma itt megjelenni szívesek voltak, arra kérem 
az egek Urát, hogy adja meg a várva-várt békét és nyugalmat szeretett vármegyénk-
nek és a megye közönségének .

Ezen mindannyiunk szívéből jövő óhajjal foglalom el Maros-Torda vármegye fő -
ispáni székét és méltóságát .

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka 
az Ugron család birtokában.
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II . Rákóczi ferenc fejedelem emlékére199

Marosvásárhely, 1907 . április 30 .

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ünnepelni gyűltünk össze, ünnepelni a magyar nemzet egy nagy héroszának a ma -
gyar szabadságharcok egyik legnagyobb alakjának, a magyar függetlenségi eszmék 
egyik legdicsőbb mártírjának, II. Rákóczi Ferencnek, fenséges fejedelmünknek 
mindnyájunk szívét eltöltő emlékezetét!

büszkének érzem magam és megtiszteltnek, hogy nekem adatott a szerencse elnö-
kölhetni Maros-Torda vármegye mai díszközgyűlésén, mert hiszen azon eszmék 
vezérelnek engem is, a törpe epigont,200 azon vágyak hevítik az én keblemet is, amely 
eszmékért és vágyakért élt és küzdött a nagy fejedelem, amely eszmék és vágyak 
mindennapi imádságát képezi a magyarnak, két hosszú századon át, a felséges feje-
delem uralkodása óta .

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Mindnyájan a magyar ember büszkeségével tekintünk 
vissza a múlt év ama fejedelmi gyászünnepségeire midőn visszatértek Magyaror-
szág felséges fejedelmének, II . Rákóczi ferencnek és bujdosó társainak szent hamvai 
a magyar haza áldott földjének kebelére, mert büszke a magyar nemzet arra, hogy 
egy Rákóczi ferenc lehetett fejedelme, de nem kisebb fénnyel kellene nekünk erdély-
nek ünnepelni akkor, midőn kétszázadik évfordulóját ülhetjük meg ama nagy évnek, 
melyben Maros-torda vármegye kebelében Marosvásárhely városában, beiktatták 
II . Rákóczi ferencet erdély fejedelmi székébe .

Kétszáz évvel ezelőtt Erdély megtisztelte önmagát, midőn fejedelmévé, első embe-
révé tette, emelte Magyarország felséges fejedelmét, és most Maros-torda vármegye 
tiszteli meg önmagát, mikor a mai napon a nagy fejedelem emlékének áldozik, elhe-
lyezi Rákóczi Ferenc képmását közgyűlési terme ősi falára.

költözzék be képeddel nagy fejedelem a törvényhatóság szívébe hatalmas szelle-
med is; foglald el méltó helyedet széchenyi, kossuth, és deák szelleme mellett, vezé-

199 Tisza István első miniszterelnöksége idején érte el Ferenc József királynál, hogy a kurucok meg-
határozó alakjainak, thököly Imrének, II . Rákóczi ferencnek és édesanyjának, zrínyi Ilonának 
hamvait törökországból hazahozhassák és thököly maradványait késmárkon, Rákóczit és édes-
anyját pedig Kassán helyezzék végső nyugalomra. Ennek keretében bontakozott ki a Rákóczi-
kultusz a koalíciós kormány idején, amely megszervezte az újratemetéseket . ebbe a kultuszba 
illeszkedett az a díszközgyűlés, amelyen Ugron Gábor főispán II. Rákóczi Ferenc emlékéről 
beszédet tartott .

200 A nagy egyéniségek tehetségtelen utánzója .
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relj minket te nagy vezér az igazság, szabadságnapja felé, adj szívünknek erőt és 
kitartást, hogy méltók maradhassunk emlékeidhez időtlen időkig.

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka 
az Ugron család birtokában.
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nyílt levél Marosvásárhely választópolgáraihoz201

Marosvásárhely, 1915 . július 21 .

Mélyen tisztelt Uraim!
Abban az eléggé soha meg nem hálálható, legszebb polgári megtiszteltetésben része-
sülvén, hogy a Désy Zoltán dicsőségteljes halálával megüresedett marosvásárhelyi 
második kerületben országgyűlési képviselőnek jelöltettem. Mivel legszentebb önvé-
delmi harcunk érdekei politikai gyűlések tartását meg nem engedik, ezen az úton 
vagyok kénytelen vázolni azon alapelveket, amelyek képviselői megbízatásom ese-
tén vezérelni fognak .

Eddigi politikai működésem legnagyobb részben polgártársaim szeme előtt és 
Marosvásárhely közönsége körében találta meg alkotási terét; ismeri pártállásomat, 
politikai meggyőződésemet szülővárosom minden választópolgára; feleslegesnek 
tartom tehát politikai programom bővebb kifejtését. Hiszen úgy érzem, eddigi műkö-
désem bírálata azon bizalom is, mely jelöltetésem tényében megnyilvánult . de a mai 
nehéz idők sem alkalmasok arra, hogy politikai ellentéteket támasztható kérdések  
a nyilvánosság előtt tárgyaltassanak. A kölcsönös megértés kell ma mindnyájunk 
törekvése legyen, mert ha valaha, úgy ma van leginkább szüksége hazánknak az 
egységre és összetartásra .

Mielőtt azonban azon alapeszméket kifejteném, amelyek eddigi politikai működé-
semben vezéreltek és a jövőben irányítani fognak, szent kötelességet teljesítek, midőn 
elsősorban Désy Zoltán emlékét idézem mindnyájunk elé. Mert amily nagy megtisz-
teltetés az én személyemnek, hogy az ő helyét betölthetni tartanak hivatottnak, s így 
megnyitják előttem a politikai érvényesülés arénáját, mégis nem tudván megnyu-
godni a megváltoztathatatlan nagy csapásban, a kimondhatatlan nagy veszteségben, 
azt kell mondjam, lelkem legigazabb érzelmét hirdetve, hogy köszönöm a bizalmat, 
vállalom a megtiszteltetést, de örökre le tudtam volna minderről mondani, ha nem 
kellett volna őt elveszítenünk. Együtt haladtam mindig vele, mindig egy úton, min-
dig egy pártban és egy meggyőződéssel. Nem hagyom tehát Désy Zoltán emlékét  
a jövőben sem szemem elől eltűnni, iparkodni fogok mindig a nyomdokain járni, bár 

201 Désy Zoltán (1862–1915) a marosvásárhelyi országgyűlési választókerület képviselője az első vi -
lágháborúban az orosz fronton esett el . 1912-ben korrupcióval vádolta meg Lukács László minisz-
terelnököt. A kormányfő beperelte, de a bíróság felmentette Désyt. Emiatt Lukács lemondásra 
kényszerült, a képviselő pedig országos hírnévre tett szert. Désy halála miatt tartottak a választó-
kerületben időközi választást, melynek eredményként Ugron Gábort választották képviselővé. Itt 
közölt nyílt levelében tájékoztatta Ugron a választókat jelöltségéről és programjáról. A nyílt leve-
lekről ld. Tisztelt Uram!… Nyílt levelek. szerk . CsIffáRy gabriella . budapest, Palatinus, 2003 .



98

a leghatalmasabb alkotás is kicsiny lesz abból a magasságból nézve, ahonnan most 
miránk letekint. Meg kívánom őrizni híven az ő hagyatékát, a jellem, ész, tudás és 
erkölcs ezen kincsesládáját, minden szavát, tettét és gondolatát .

Ró1a is elzenghette volna vergilius: „Parcere subjectis et debella re superbos.”202 
Mert megbocsájtott a legyőzőtteknek és legyőzte a hatalmaskodókat.

találnak reá kazinczy klasszikus szavai: „Akinek lelkét eltöltötte a kötelesség 
szava vagy valamely szent érzés, valamely nagy gondolat, az ebben él és egyedül 
ennek áldozza erejét, nyugalmát, örömeit és kész veszni érette, ha kell!”

úgy áll ő előttem, mint a sziklafal lejtőjére kapaszkodó fa, melynek minden gyö-
kere azt hirdeti: lám mennyi erőlködés kell ahhoz, hogy egyenes derékkal és felemelt 
fővel megállhassunk a magasban.

ő meg tudott állani!  Szilárdan, megmozdíthatatlanul. Akkor is, mikor jött a leg-
nagyobb veszedelem, és onnan a magasból repült még feljebb lelke a magyar nemzet 
mártírjainak égi birodalmába .

Mert arany a szava azon közmondásnak, hogy: a nagy veszedelmekben ismerjük 
meg a legbátrabb lelkeket .

A nemzet jövendő élete fogja megadni Désy Zoltán nevének az örökké valóságot.
tisztelt Uram! A désy zoltán halálával megürült mandátum, ez legalább mind-

nyájunk óhaja, rövid időre szól. A világokat rengető háború időtartamát csak egy fél 
évvel éli túl . de az a hitem, hogy ez a félév, ennek a félévnek parlamenti munkája 
fogja megalapozni esetleg századokra Magyarország jövendőjének lehetőségeit.

Magyarország elhelyezkedése az európai nemzetek között nem lehet most már 
vita tárgya, annyira kétségtelen igazsággá vált a hatalmas, nagyobb nemzetek erejére 
való támaszkodás, a nemzetek kölcsönös katonai és gazdasági összetartásának szük-
ségessége és oly kétségtelenül helyesnek bizonyult idősebb Andrássy Gyula gróf 
hatalmas alkotása,203 a most már vérrel és vassal megpecsételt német szövetség és 
a barátságos, mindenkitől független balkáni államokon át vezető úton, katonai és 
gazdasági szövetség turáni testvéreinkkel, a törökkel . ezt a tanulságot megszerezte 
nekünk a világháború . de hogy ebben az európai elhelyezkedésben a magyar nem-
zetnek méltó helye legyen, és hogy kivívhassuk az osztrák és magyar monarchiák 
dualizmusának minden közjogi harcot kizáró, minden téren egyenlő jogokat stipu-
láló204 formáját, ahhoz szükséges volt az a semmi mellék érdeket nem ismerő haza-
szeretet és királyhűség, az a halált megvető bátorság, vitézség és kitartás, melyet  

202 „Kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad.” (vergilius: Aeneis.)
203 Idősebb Andrássy Gyula gróf (1823–1890) magyar miniszterelnök, utóbb az Osztrák–Magyar 

Monarchia külügyminisztereként kötött szövetséget a bismarck kancellár vezette németországgal 
1879-ben. Ez volt az alapja a két birodalom első világháborús szövetségének is. 

204 garantáló .



99

a magyar katona a világtörténelem legnagyobb és legvéresebb esztendőt meghaladó 
tusájában mindenkor tanúsított, meggyőzve ismételten királyát feltétlen megbíz ha-
tóságáró1 és újra megaranyozva az egész világ szeme láttára régi dicsőségünk törté-
nelmének minden egyes véres betűjét!

Magyarország jövendő sorsát más és más úton óhajtottuk megalapozni, külön-
böző pártok más és más programja szerint; hiszem, hogy ugyanazon cél felé töre-
kedve . A non possumus205 és a mindenkori opportunitás kemény és kíméletlen 
harcokat vívott a nemzeti áldozatokat csak pozitív vívmányok ellenében megadni 
akarókkal . és íme, a politikusok vetélkedését felváltotta a nem politizáló katona 
harci riadója és a minden elesett magyar fiút meggyászoló könny mellett elborítja 
szemeinket az öröm könnye is, mert a magyar bátorság dicsőségteljes nagy harcai-
ból ígéri hazahozni, a vitézségi érem mellett, vágyaink teljességét, küzdelmeink 
végcélját, szeretett hazánk függetlenségének és önálló nemzeti létének minden att-
ribútumát is .

A nemzet példátlan és önzetlen pénz- és véráldozata megtermi a maga gyümöl-
cseit. A harcoló katona már eldöntötte Magyarország jövendő sorsát! A politikus 
tiszte csak a kétségtelen és senkitől nem vitatott jogok törvénybe foglalása lesz.

Ebben a kérdésben különböző utakat, különböző véleményeket el nem ismerek. 
ebben egyformán kell gondolkozzék minden magyar ember, mert biztosan tudom, 
ha most egységes tud lenni ez a nemzet, ha most meg tud nyilvánulni húsz millió 
magyar meghátrálást nem ismerő akarata, – akkor nem hiába ment 100 és 100 ezer 
magyar katona,  életét és vérét áldozva, mindig csak előre.

Magyarország jövendő sorsának eme nagy perspektívája mellett szinte eltörpül  
a politikusok másik nagy feladata, a nemzet belső struktúrájának újra alapozása és 
tökéletes kiépítése . Pedig minden küzdelem, minden áldozat csak akkor termette 
meg igazán gyümölcseit, ha az önmagát megtalált, független magyar nemzet kiépíti 
a nemzeti állam épületének legkisebb részletét is .

A csodálkozás és bámulat nap-nap után megújuló érzései fogtak el, közelebbről 
megismerve és gyakorlatban látva a hatalmas német nemzet példátlan szervezett-
ségét, fegyelmezettségét, kötelességérzetét, tudással párosult szorgalmát . Megtanul-
tuk ismerni, hogy ezeken a  tulajdonságokon nyugszik a híres német öntudat .

Beleoltani ezen nagy tulajdonságokat nemzetünk minden egyes fiába és ezekre  
a már magyar tulajdonságokra felépíteni a magunk kedve, a magunk ízlése, a magunk 
fajtájának megfelelően a mindenkit majdan ámulatba ejtő magyar öntudatnak gránit-
oszlopát, ez a jövendő Magyarország újjászületésének a politikai programja.

205 nem tehetem .
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e nagy tulajdonságok, melyek a kötelességteljesítés és az ernyedetlen, becsületes 
munka talajából hajtanak, megkövetelik azonban egyszersmind a jogoknak teljes-
ségét is .

A jog és kötelességteljesítés között meg kell legyen a legteljesebb viszonosság, 
mert a jog kötelesség nélkül kiváltság, a kötelesség jog nélkül szolgaság . Amennyire 
hiba az, ha csak hirdetjük a jogot, de mellőzzük a kötelességteljesítés eszméjét, 
hiszen az igény még nem kultúra, a kultúra a munkában van, épp oly lehetetlen meg-
tagadni a jogok teljességét azoktól, akik a kötelességteljesítést egészen életük felál-
dozásáig fokozták: akik az egész nemzet szabadságát kiküzdötték, jövendő sorsát 
megalapozták és ezzel a jogok teljességére a legnagyobb mérvben hivatottaknak, 
megéretteknek bizonyultak . Minél többen osztozkodnak a jogban, annál szilárdabb 
alapon áll az alkotmány és botor dolog azok jogátó1 félteni Magyarország jövendő 
sorsát, akik vérük hullásával szeretett hazánk talaját megtermékenyítették, a magyar 
szabadságot biztosították és kivívták a magyar faj erényei számára az egész földke-
rekség osztatlan bámulatát .

A világháború megtanított arra is, hogy nincs demokratább intézmény a küzdő 
hadseregnél. Sehol sem bizonyult be jobban az emberek egyenlő volta, mint a modern 
hadviselés föld alá épített lövészárkaiban. Aki látta egyszer ezt az élők és elesettek-
nek egyaránt való egyenlőségét, az el kell ismerje a szeretet törvényét és félretéve  
a megkülönböztetéseket, megtagadva az erősebb, a hatalmasabb többlet jogát, az 
összetartozás, a szolidaritás kötelességét kell hirdesse!

Az emberi szív törvénye is azt parancsolja, hogy minden ember egyenlő, ki Isten 
képére teremtetett. Az egyenlőséget nem sérti, ha mindenkinek megadjuk a lehető-
séget, hogy bármilyen magasra emelkedhessék hatalomban, tudásban vagy gaz-
dagságban . de az emberi igazság törvénye az kell hogy legyen, hogy ez az emelke-
dés ne a jogok többletét, hanem a fokozottabb kötelességteljesítést vonják maguk 
után . A több munka több jutalmat érdemel . A szorgalmasabb, a munkásabb, a becsü-
letesebb, az eszesebb, a képzettebb joggal vezetője embertársainak, de nem több jog-
gal, csak több kötelezettséggel felruházva . A joggal születnünk kell, a kötelesség tel-
jesíthetésének jutalmát munkánkkal kell kiérdemelnünk!

éppen ezért szükségesnek tartom kivívni, mert egyformán emberek vagyunk, hogy 
ez országban minden becsületes iparkodás célhoz jusson, minden munka megteremje 
a maga gyümölcsét, hogy erős és független legyen az egyes, mert csak így erős és füg-
getlen az ország. Megélhetésük felő1 kétségbeesett emberekből, a boldogulás feltétele-
itől megfosztott foglalkozásokból csüggedt és elkeseredett társadalom áll elő, mely 
közömbös a köz dolgai iránt: sőt gyűlölettel fordul ellene. Együtt kell átérezzük min-
denkivel az élet gondját és senkinek sem kedvezve, de a gyengét az erős mellé segítve 
kell szolgálni a szeretet törvénye mellett az egész ország jövendő boldogulását.
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E célt szolgálva ki kell emelkedjék a haladó kornak megfelelő szociális munka az 
eddigi szűkkeblűség kereteiből. Nemcsak a munkás társadalom millióinak erkölcsi, 
anyagi és közművelődési érdekeinek az eddiginél sokkal erőteljesebb felkarolása 
által, hanem át kell gyúrni minden intézményünket is a modern szociális korszellem 
íratlan törvényeinek parancsoló szükségességnek megfelelően.

jól tudom, hogy az eszme igazságát nem mindig az újdonsága adja meg és hogy 
nem csak az újítás, hanem elsősorban az igazság mozdítja elő a haladást. De vallom 
azt is, hogy a szociális haladás érdekei, az emberi haladás igazságai nem ellenkeznek 
semmiben sem a magyar nemzeti állam jövő fejlődésének érdekeivel.

ezen munkában azonban mindenkinek egyesülnie kell . osztályharcot hirdetni 
annyi, mint proklamálni az erősebb jogát. De viszont osztályharc csak addig van, 
míg egyes osztályok jogos követelésével szemben érzéketlenek más osztályok, míg  
a nemzeti öntudat szolgálata helyett, mely az összetartásból fakad, osztályöntudatot 
hirdetünk, megbontva a társadalmat és legyengítve a nemzetet .

Mindenkinek össze kell tehát fogni a szabadság és emberi jogokért való küzde-
lemben, mert amint minden nemzet, mikor a szabadságáért küzd, küzd más nemze-
tek szabadságáért is, ez a kossuth Lajos által hirdetett, nemzetek sorsában megtalál-
ható kölcsönösség, úgy minden ember, ki jogokért küzd, küzd embertársai jogainak 
megvalósulása érdekében is

Minden magyar összetartásából remélhető csak egy erős, megelégedett, gazdag, 
mert szabad Magyarország eljövetele .

tisztelt Uram! ezek azon eszmék, amelyek eltöltik keblemet, ezek foglalkoztatják 
és irányítják munkámat, akaratomat és törekvéseimet, ezeket iparkodtam szolgálni 
eddig is minden tettemmel és gondolatommal, úgy hiszem oly célok és oly eszmék, 
melyek egyaránt kell, hogy mindnyájunkat vezéreljenek .

ezeknek a céloknak és eszméknek a szolgálatában állva, ezeknek áldozom mun-
kaerőm teljességét, ezen munkának elősegítésére kérem polgártársaim bizalmát, 
ezen munka teljesítésére, ezen célok elérésére kérem a jövőre is mindnyájuk támo-
gatását!

bülow206 volt német kancellár szavaival végzem soraim: „senkit sem akarunk 
árnyékba állítani, helyünket azonban mi is követeljük a nap alatt.”

Hazafias üdvözlettel
dr . Ugron gábor

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka az Ugron család 
birtokában.

206 bernhard von bülow (1849–1929) német birodalmi kancellár 1900 és 1909 között .
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A Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület  
szanatóriumának felavatása207

balatonszabadi, 1917 . augusztus 26 .

ő császári és királyi Felsége legkegyelmesebb megbízásából, legmagasabb személye 
képviseletében hálásan köszönöm az üdvözletet .

Mély megilletődéssel hallottam azokat a kegyeletes szavakat, amelyekkel a kor-
mányzó elnök úr a beteg magyar gyermekek tragikus sors által elragadott patrónája 
emlékének áldozott .

Az ő nagy szíve készséggel sietett annak idején támogatására ezen akciónak, ame-
lyet már a békeidőben a jelen nemzedék a jövő nemzedék érdekében megindított.

nemcsak az ügy rendkívüli fontosságának teljes elismerését, de az emberi nemes 
érzelmek legszebb megnyilvánulását is látom a mai napon, amelyre büszkén tekint-
het vissza a magyar társadalom és melyre igaz megelégedéssel emlékezhetünk visz-
sza mindannyian .

A beteg gyermekek szakszerű gyógykezelése maga is olyan gondolat, melyet a tár-
sadalomnak az emberszeretet érzelmeitől, az államnak pedig a szociális gondolko-
dás eszméitől vezéreltetve minden erejükkel szolgálni kell. Még lelkesítőbb a törek-
vés, ha a hazáért áldozatul esett hőseink gyermekeiről van szó, olyan gyermekekről, 
akiket mindnyájan ugy tekintünk, mint a magunkéit .

Ezt a sokszorosan nemes célt a Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület 
most felavatandó alkotásával megértően mozdítja elő. úgy is, mint a gyermekvéde-
lem államkormányzati képviselője melegen üdvözlöm az Egyesületet ezért az újabb 
szép létesítményért és biztosítom, hogy a magam részéről a legteljesebb támogatás-
ban óhajtom részesíteni áldásos működésének további folyamán, amelyhez mint 
különösen szívemhez nőtt feladathoz, minden sikert igaz szívből kívánok. Legyen 
ez az intézmény a szegény, kis magyar, hadi árvák szeretetteljes gondozó otthona, 
amelyben jutalmukat nyerik gyermekeikben mindazok, akik az emberi élet legna-
gyobb áldozatát hozták mindannyiunkért .

207 A Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület 1910. február 27-én alakult. Ferenc Ferdinánd 
trónörökös felesége, Hohenberg Zsófia hercegnő vállalta el védnöki tisztségét, ezért róla nevezték 
el a szervezetet. Balatonalmádiban létesítették az első telephelyét 1911-ben. Ugron Gábor belügy-
miniszter 1917-ben, balatonszabadiban avatta fel az egyesület által létesített szanatóriumot . A bel-
ügyminisztérium ez utóbbinak a finanszírozását az 1917. évi 64.284 számú körrendeletével támo-
gatta . Ld . MRt . 1917 . 714–715 .
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Hódolatuk és törhetetlen hűségük biztosítását a Trón zsámolyánál tolmácsolni 
fogom és e ház megnyitására ő császári és Apostoli királyi Felsége legkegyelmesebb 
megbízásából az engedélyt ezennel megadom .

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka 
az Ugron család birtokában.
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A székelyudvarhelyi vasszékely-szobor avatása208

székelyudvarhely, 1917 . december 8 .

Császári és királyi fenség!209 Ünneplő Közönség!
Hazajöttem ünnepelni atyámfiai közé. Ünnepelni fajom szépséges erejét, bátor büsz-
keségét, szívós vitézségét és józan okosságát, ünnepelni a székely katonát, kifejezni 
hálámat, mert megvédte apáink földjét, elismerni, csodálni hősiességét, kötelesség-
érzetét és leróni kegyeletemet testvéri szeretettel azon hősök iránt, akik már nyug-
szanak csendesen a néma hant alatt .

A székely katona vasököllel, acélizommal, kardja élével, véres betűkkel rótt írást 
a székely nemzet történelmének márványtáblájára . történelmet csinált a székely 
katona, méltó folytatását, őseink történelmének, úgy, ahogy azt megtanulta.

De históriánkat mi székelyek nem a könyvekből tanuljuk, hanem érezzük ezt  
a ragyogóan szép és bánatosan szomorú múltat vérünk minden cseppjével, agyunk 
minden sejtjével és idegeink minden szálával . szívünkön és lelkünkön keresztül 
érezzük az ősi föld minden búját és baját, örömét és boldogságát, míg mások csak 
észrevehetik azt . Mi össze vagyunk forrva az országrész minden talpalatnyi földjé-
vel, minden büszke sziklaszirtjével, minden sudár, égretörő fenyőszálával és minden 
havasi virágjával . és össze vagyunk forrva e földnek minden gyermekével, minden 
kincsével és gazdagságával. Féltjük őket mindenkitől, ki nem rajtunk keresztül nézi 
és nem a mi lelkünkkel érzi e sokat szenvedett országrész nyomorúságait, ki nem 
velünk tudja nemzeti hivatását, ki elfeledi a múltban tett nagy szolgálatainkat és 
nem tud úgy, mint mi reménykedni abban a jövőben, melynek nem szabad bárkinek 
a hibájából is nyomorult rabszolgaságnak, hanem évezredes történelmünkhöz méltó 
előrehaladásnak lennie.

208 székelyudvarhelyen, a mai Márton áron téren áll az 1917-ben felavatott úgynevezett vasszékely-
szobor, amely az első világháború csataterein elesett 82. császári és királyi gyalogezred katonáinak 
állít emléket . Az ezred kiegészítési területe Udvarhely és Csík vármegyék voltak, innen sorozták 
be az alakulat legénységi állományát . A szobrot 1919-ben ledöntötték, csak 2000-ben állították fel 
újra . A cserefából készült, harcoló gyalogoskatonát ábrázoló alkotást vasszegekkel borították, 
innen kapta elnevezését . A szobortalapzat híres felirata a „gyopárt a Hargitáról hozzatok, a székely 
hősök halhatatlanok…” kezdetű vers. – Az országgyűlés „a most dúló háborúban a hazáért küzdő 
hősök emlékének megörökítéséről” szóló az 1917. évi vIII. törvénycikkben a városokat és községe-
ket kötelezte arra, hogy az elesett katonák emlékére monumentumokat emeljenek . – Ugron gábor 
belügyminiszter az 1917-es szoboravató alkalmával az erdélyt ért 1916-os román támadás okozta 
pusztítás és az ennek nyomán támadt menekülthullám áldozatairól és a székely katonák hősies 
helytállásáról emlékezett meg .

209 A szoboravatáson megjelent Habsburg József Ágost (1872–1962) királyi herceg, tábornagy, első 
világháborús hadvezér .
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A székely nemzet nem csak most, hanem minden időkben fényesen teljesítette tör-
ténelmi hivatását, miközben erdélyben kiépítette saját nemzeti létét és szabadságjo-
gait a lehető legszebben, példát mutatva – őket megelőzve – a nyugati nagy nemze-
teknek, ugyanakkor állandóan harcolt, hol ésszel és furfanggal, hol karddal az utolsó 
csepp vérig, majd a német, majd a török veszedelem ellen, de mindig úgy, hogy  
e mellett minden tette, minden gondolata és érzése a magyar nemzetnek nagyságát, 
szabadságjogait és függetlenségét szolgálta .

A német és török veszedelem ellen küzdött évszázadokon át erdély a múltban . és 
íme egy hatalmasat fordult az idők kereke és ma e nemzetekkel vállvetve küzdi végig 
a székely katona az ő gigászi, minden idők harcainál nagyobb és véresebb csatáit.

Ezt a gyönyörű múltat, de ugyanakkor szomorú jelent és a reményteljes magyar 
jövendőt védelmezte a székely katona minden viszontagságon át. Küzdöttek, szen-
vedtek ők és erejük végső megfeszítésével, rendíthetetlen lelki nagysággal állták  
a pusztító csatákat. Állták hóban, fagyban, szélben, viharban, hőségben és sártenger-
ben. Állták a földön és vízen, sziklán és víz alatt, fönn a levegőben és a föld alatt 
egyaránt .

Harcoltak az ellenséggel, harcoltak az időjárással, pergőtűzzel és gyomruk paran-
csoló szavával, harcoltak halálrohamokkal, lelkük bátorságával, idegrendszerük gyen-
   geségével szemben egyaránt . 

Ezrével hullottak el a hősök és helyükön ott termett mindig nyomban a testvér, 
betöltve az elesett helyét ugyanazon kötelességérzettel és ugyanazon tántoríthatatlan 
bátorsággal és elszántsággal .

de a székely vitézség és bátorság akkor bontakozott ki igazán a maga teljében, 
mikor szülőföldjére rontott az áruló szomszéd és saját bércein védelmezhette meg 
mindazt, ami drága volt neki és szent .

Emlékezzünk csak a közelmúltra, amidőn könnytelt szemekkel, megingott lelki 
egyensúllyal, megbomlott idegrendszerrel, de összeszorított ajakkal és ökölbe szorí-
tott kézzel menekült erdély népe, megfosztva vagyonától, otthonától, családjától, 
szülőföldjétől, apái sírjától. Menekült kirabolva, koldusbotra jutva az országutak 
mentén és könnyein keresztül, azok fátyolán át, a borús, vérpiros láthatárt figyelve 
nézett kelet felé, s mialatt gondolatai átszálltak hegyeken és völgyeken át, emlékei 
elsuhantak a havasok felett, lelke ott szárnyalt az elveszett Rika, firtos, Hargita orma 
körül és kétségbeesve kellett megtudnia, hogy mindene elveszett, hogy ezeréves bir-
tokában az oláh az úr .

Az ki látta csak pár nappal azelőtt a napfényben dolgozni a mi fajtánk asszonyát, 
megfeszített izmokkal serénykedni gyermekét és öregjét, aki látta az Isten áldását 
ebben a munkában, a gazdag és bő termést, aki látta a havasokon legelő gulyákat, 
csendes és szent munkát, melynek nyugalmát a mi keleti bérceink adták meg, az az 
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acélgyűrű, meg az a szép igézet, hogy ezeket a hegyeket védeni fogják a székely fiak 
– világok harcának legendás hősei, derék székely anyák szívének büszkeségei, és aki 
látta egyszerre ezt az egész világot összeomlani, az égő házak és kazlak tüzében  
a félig meztelenül futkosókat, mint keresi egymást anya, testvér és gyermek, aki látta 
a védelemre fejszét ragadott székely anyát és legyilkolt darabokra vagdalt lakossá-
got, aki látta a menekülő népet, a gyengét és ártatlant kinn a mezőn, megfosztva min-
denétől és mindenkitől, akit szeretett, akihez ragaszkodott, aki látta százezrek 
számra vándorolni ezt a régi büszke népet, amint alamizsnát kér, összetorlódva az 
ország útjain, koldusbotra jutva évszázadok keserves munkája után, aki látta, hogyan 
fogy el az élelem azon a vidéken, ahol éppen összetorlódtak és hogyan lép fel az 
éhség és az ezzel járó minden újabb szenvedés, aki látta a menekülő vonatokról 
tucatszámra leszedett, éhenhalt gyermekeket, aki látta a marhák kocsijában és a sí -
nek mentén kirakott anyákat szülni, gyermekeket világra hozni újabb áldozatául az 
emberi nyomornak és szenvedésnek, az meg kell hogy értse a székely katona lelki 
világát, bosszúálló haragját, elszánt bátorságát a honi bérceken, az tudja, hogy miért 
és kiért harcolt ő vadul és véresen, mint a tigris, az tudja, hogy a székely katona hírét 
és dicsőségét nem fújhatja el a háború fergetege, hanem ott világít az továbbra is az 
elveszett otthon zugában, ott ragyog az elárvult gyermekek tiszta szemében, ott él 
emlékük mindnyájunk szeretetében . nevüket megörökíti a hálás utókor . emléküket 
visszaidézi az özvegy vagy az édesanya minden elhullatott könnycseppje. Dicsősé-
güket felkapja a hír forgószele és szétröpíti az egész világegyetembe, ahol a magyar 
vitézség és bátorság már legenda, egy fogalom, szimbólumuk az önfeláldozó haza-
szeretetnek .

Mert a székely katona tudta, hogy ennek a földnek minden rögét gyémánttá szen-
telte apáink kiontott vére, tudta, hogy ennek a földnek minden halma temető, mely 
minket áld, ha hozzá hűek vagyunk és minket átkoz, ha megtagadjuk.

ezt a földet védelmezte meg a vasszékely . Arra gondolt a csatákban, mi a legszen-
tebb előtte, az első hitvesi csókra, gyermeke első gagyogására, édesatyja sírjára, 
vagy édesanyja áldó kezére, mely annyiszor simított végig – szépen – a rossz fiú 
homlokán, és visszaverekedte vére hullatásával ennek a régi, büszke, furfangos, 
okos, munkás, becsületes, verekedő, de vitéz, nemzetfenntartó népnek lelki egyen-
súlyát és nyugalmát .

Ez az emlékmű szívhez szóló jele a székely katona emlékéhez való szeretetteljes 
és hűséges ragaszkodásnak. Oltára az önfeláldozásra lelkesítő hazaszeretetnek. De 
egyszersmind bizonyítéka a székely faj történeti hivatásának és legyőzhetetlen ere -
jének .

Az elesett hősök zálogai a magyar nemzet nagyságának és jövendőjének, mert egy 
nemzet csak úgy élhet, úgy haladhat és maradhat fenn időtlen időkig, ha fiai mindig 
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meg tudnak halni egy nagy eszméért vagy egy nagy gondolatért . Az eszme és gon-
dolat értéke pedig mindig csak annyi, amennyi könnyet, verejtéket és vért érette fel-
áldoztak .

Halálra van ítélve az a nemzet, amelynek nincsenek hősei.
Hitvány az a nemzet, mely meg nem becsüli a hősök emlékezetét.
És ma, amikor már dereng kelet felől a várva várt béke hajnalpirkadása, gondol-

junk azokra a harcos fiainkra, akik nyugosznak már dúló csaták után, nyugosznak  
a világ minden tája felé egy-egy fakereszt alatt, nyugosznak most már nyugodtan, 
mert szabad, otthonában úr a székely és foltnélküli, hófehér a székely vitézi becsület .

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka 
az Ugron család birtokában.
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A 48-as Alkotmánypárt értekezlete210

budapest, 1918 . április 19 .

tisztelt Pártértekezlet!
A most lemondott kormány elnöke a kormány megalakulásakor egy programot adott 
és felszólította egyszersmind az országgyűlési pártokat, hogy a program alapján 
mindazok a pártok és férfiak, akik a programot a magukévá teszik, egy pártba tömö-
rüljenek, a program pontjainak a megvalósítása érdekében .

ezen kormányelnöki felszólítás folytán alakult meg a 48-as Alkotmánypárt, amely 
a mai napon a kormány lemondásával szemben álláspontját leszegezni kívánja .

A párt minden tagja ismerte tehát már a párt megalakulásakor a kormányprogram 
minden részletét és ismerte az álláspontot is, melyet a kormány a választójog tekin-
tetében elfoglalt . ezt az álláspontot még jobban megismerhette mindenki a választói 
jog bizottsági tárgyalásainak folyama alatt, sőt a párt részéről a bizottságba delegált 
tagok – midőn a kompromisszum [kereső] tárgyalások meghiúsultak – a kormány 
álláspontját egyöntetűen a magukévá tették. Meghiúsultak a kompromisszumos tár-
gyalások, mert a kormány a választójogi törvény lényeges határozataihoz ragaszko-
dott, és mivel a kormány álláspontjának keresztülviteléhez a megfelelő biztosítékok-
kal nem rendelkezett, beadta lemondását .

A párt a kormány azon álláspontját, hogy programjához, a mi programunkhoz 
ragaszkodott, csak helyesléssel veheti tudomásul, és amikor a kormány ezen állás-
foglalásából kifolyólag, az alkotmány követelményeinek megfelelően lemondott,  
a párt elvtagadás nélkül más álláspontra nem helyezkedhetik, mint hogy ragaszko-
dik továbbra is szilárdan a hirdetett program minden egyes pontjához .

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka 
az Ugron család birtokában.

210 A 48-as Alkotmánypártot a kisebbségben működő, harmadik Wekerle-kormányt támogató pártok, 
az országos Alkotmánypárt, az egyesült függetlenségi és 48-as Párt, illetve a keresztény szociá-
lis néppárt összeolvadásával alapították meg 1918 . február 6-án . A kabinet 1918 tavaszán válságba 
jutott, mert programelemeit, elsősorban a választójog kiterjesztését nem tudta megvalósítani.  
A párton belüli véleménykülönbségek vezettek az április 19 . értekezlethez, ahol a pártvezetés hatá-
rozati javaslatát Ugron Gábor ismertette. Ebben kiálltak a választójog bővítése, az önálló magyar 
hadsereg megalakítása, a szociális és a nemzeti reformok mellett és nem engedtek a parlament 
ellenzéki többsége követeléseinek . A párton belüli megosztottságot jól jellemezte, hogy negyven-
hatan mellette, huszonheten ellene szavaztak. Ld. Mérkőzés a kormánypártban. Budapesti Hírlap, 
1918 . április 20 . 1–4 .
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A liberalizmusról és a numerus claususról

budapest, 1920 . szeptember 17 .

Tisztelt Nemzetgyűlés!
A tegnapi nap folyamán a Nemzetgyűlés egy nagy, hatalmas beszédben részesült. 
Prohászka ottokár211 tisztelt képviselőtársam fejtette ki a maga eszméit. Mindenki-
nek el kell ismerni, hogy csodás logikával, következetességgel és őszinteséggel fej-
tette ki a maga meggyőződését. őszintén, nyíltan megmondta a véleményét és őszin-
tén és nyíltan harcot üzent a liberalizmusnak . 

T. Nemzetgyűlés! Szerettem volna, hogyha azok közül a férfiak közül, akik a múlt 
liberális politikájáért felelnek, ha azok a férfiak, akik évtizedeken keresztül felelős 
állásban ezt a liberális politikát szolgálták, ha azok közül vállalkozott volna valaki  
a liberalizmus védelmezésére . Mert hiszen mi és igen sokan azok közül, akik a kor-
mányzópártban ülnek, a képviselőház baloldali padjain erős küzdelmeket vívtunk 
az úgynevezett liberális pártokkal, mert nem tartottuk a politikájukat minden tekin-
tetben liberálisnak és mert láttuk annak az úgynevezett liberális politikának nem egy 
kinövését . 

talán akadhatna ebben a Házban is a kormányzópárt tagjai közül nem egy, aki 
annak a régi liberális politikának ebben a Házban a szolgálatában állott, de mivel ők 
a liberalizmus és nem az elmúlt úgynevezett liberális politika védelmezésére nem 
szólalnak fel, kötelességemnek tartom, hogy én egypár szóval erre a kérdésre kiter-
jeszkedjem . 

Meggyőző beszédet mondott, tisztelt Nemzetgyűlés, Prohászka Ottokár tisztelt 
képviselőtársam, amely meggyőző lenne abban az esetben, hogyha mindazt a bajt, 
mindazt a szerencsétlenséget, amelyben most az ország vergődik, az elmúlt liberaliz-
mus politikája okozta volna. Meggyőző lenne, hogyha a háború előtti liberális poli-
tika tiszta, ideális és liberális politika lett volna, és meggyőző lenne, ha minden 
bajon, mely ezt az országot marcangolja, a liberális politika nagy vívmányainak le -
rombolásával segíteni lehetne. De én, t. Nemzetgyűlés, határozottan kell, hogy állít-
sam, hogy azt a bajt, azt a nyomorúságot, országunk jelenlegi szerencsétlen helyze-
tét, elsősorban és főképpen, legalább 90%-ban, a világháború okozta. Jól tudjuk, 
egyetlen tagja sem állíthatja a Nemzetgyűlésnek, hogy ezt a világháborút a magyar 
nemzet okozta volna . 

211 Prohászka Ottokár (1858–1927) katolikus teológus, székesfehérvári megyés püspök, nemzetgyű-
lési képviselő. A Nemzetgyűlésben ő mondta a numerus clausus elfogadása mellett a legfontosabb 
beszédet .
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Most már elmúlt egypár esztendő a világháború kitörése óta, tisztábban látjuk az 
eseményeket . Látjuk azt, hogy egy világraszóló nagy politikának a kirobbanása volt 
a világháború, melybe mi csak azért keveredtünk bele, mert egy nagy, hatalmas 
nemzetnek a járszalagjához voltunk odafűzve, és mert ennek a nemzetnek a letöré-
sére ment a világháború . ezzel a nemzettel együtt minket is le kellett verni . Ma már 
ismeretes előttünk az akkori felelős miniszterelnök álláspontja a háború kitörésekor, 
tudjuk, hogy ő mindent elkövetett, hogy ezt a világháborút és az ebbe való belekeve-
rődést elkerülhesse a magyar nemzet, és hogyha hibáztatni tudjuk, csak egy szem-
pontból hibáztathatják azok, akik ellenfelei voltak: t . i . ha nem tudta akaratát keresz-
tülvinni, akkor miért vállalta továbbra is a felelősséget.212 A világháború volt a fő oka 
annak a szerencsétlenségnek, amely minket ért, ennek a világháborúnak tehát nem  
a liberalizmus volt az oka . 

Azonban, t. Nemzetgyűlés, azt is határozottan állíthatom, hogy a politika, amelyet 
a háború előtt évtizedeken keresztül az úgynevezett szabadelvű párt, majd a munka-
párt folytatott, az se volt tiszta liberális politika .

Láttuk mi ebben a politikában a liberális politikának igen sok kinövését és hibáját . 
Ostoroztuk is eleget. Hogy csak egyik felszólalt képviselőtársam példájára hivatkoz-
zam, ott van a földbirtok reformjának kérdése. Hivatkozott arra a t. képviselőtársam, 
hogy ez a liberális politika volt az oka annak, hogy Magyarországon millió és millió 
földmunkásnak kellett kivándorolnia, mert nem találta meg az országban a megélhe-
tést . ez így volt . ez szóról-szóra igaz is . 

De, t. Nemzetgyűlés! Kérdem azt, hogy ha nem ad egy politikai irányzat földbir-
tokot a szegényeknek és földnélkülieknek, mert védi a kötött és nagybirtokot, ez li -
berális politika? Ez éppen ellenkezője, ellentéte ez a liberális politikának, ez a lehető 
legfeketébb, a lehető legkonzervatívabb politika. 

És kétségtelen, t. Nemzetgyűlés, amit t. képviselőtársam kifejtett, hogy igenis  
a magyar középosztály az utolsó évtizedek alatt a lehető legkritikusabb helyzetbe 
került. Kritikus helyzetben volt már évtizedekkel a világháború előtt is és ezt a kri-
tikus helyzetet növelték azok a hihetetlen nehézségek, amelyeket megint csak a világ-
háború vetett felszínre, a fix fizetésű középosztály, a lateinerek tönkrejuttatása terén. 
A középosztály tényleg kritikus, nehéz helyzetben van, azonban ennek a nehéz hely-
zetnek, megint állítom, nem a liberális politika az oka, mert hiszen az egész, tisza 
kálmán213 nevével jellemezhető rendszernek tulajdonképpen az volt az általunk is 
mindig támadott fő hibája, hogy a középosztály embereit helyezte állandóan el mes-

212 tisza István miniszterelnöknek a szerbia elleni hadüzenettel kapcsolatos álláspontját ld . iFj. 
bertényi Iván: Az első világháború okai. In: Magyarország az első világháborúban. Főszerk. 
romSicS Ignác . kossuth – Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010 . 7–22 .

213 tisza kálmán (1830–1902) Magyarország miniszterelnöke 1875 és 1890 között .
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terségesen és halomszámra gyártott hivatalokba ahelyett, hogy megtanította volna  
a középosztály gyermekeit arra, hogy a XX. század nehéz küzdelmében erőteljes 
munkával és szorgalommal felvegyék a harcot az élet küzdelmeiben, nem pedig az 
államtól várják állandóan a segítséget . 

T. Nemzetgyűlés! A liberalizmus, amelyről Prohászka Ottokár igen t. képviselő-
társam beszélt, az a liberalizmus – úgy ahogy ő mondta – már régen kiélte magát. De 
melyik liberalizmus? Az a liberalizmus, amelyet manchesterinek nevez, az a libera-
lizmus, amely a laisser faire elve alapján áll, amely szerint mindenki a maga tudása, 
ereje, esze és ravaszsága szerint érvényesül a gyengének, az elnyomottnak a rová-
sára, amely jogot ad arra, hogy az erősebb lehengerelje a gyengét, és amely azt a cini-
kus felfogást vallotta, hogy a gyenge, a beteg, az agg, a nyomorult pedig pusztuljon 
el, mert nem alkalmas arra, hogy az életben helytálljon, az a liberalizmus igenis 
kiélte magát. Ettől a liberalizmustól igen erős eltolódás van ma már, ez teljesen igaz, 
azonban ez az eltolódás nem abban az irányban hat, amelyet Prohászka ottokár  
t. képviselőtársam megmutatott, hanem inkább abban az irányban, amelyet Schandl 
károly214 t. képviselőtársam említett tegnapi beszédében, annak az ú. n. felvilágoso-
dott, humanitárius, emberséges liberalizmusnak az irányában, melyet ma demokrá-
ciának nevezünk, a demokrata irányban, amelynek az alapelve a gyengének, a beteg-
nek, a szegénynek, a nyomorultnak erősítése és segítése. 

Megtörtént az eltolódás a manchesteri liberalizmustól a felvilágosodott liberaliz-
mus, a demokrácia és a szociális politika felé; a manchesteri liberalizmus kiélte 
magát . de ez azért nem jelentheti azt, hogy félredobjuk azokat a nagy szabadság-
jogokat, amelyeket Prohászka Ottokár t. képviselőtársam véleménye szerint is ki -
termelt magából ez a liberalizmus . Ha másképpen is értjük ma már a liberalizmus 
ideológiáját, ha a kisember javára magyarázzuk is ma az egyenlőségnek hatalmas 
jelszavát, azért nekünk ragaszkodnunk kell az emberi haladást szolgáló minden sza-
badságjogunkhoz, s a gyenge és elesett és az élet küzdelmében hátra szorítottnak 
segítsége nyomán a demokráciának és a szociális haladásnak az útját nem szegélyez-
hetik legnagyobb szabadságjogainknak a sírhantjai . 

Már pedig ez a javaslat a kormányzópárt szónokai beismerése szerint is a tansza-
badság megszüntetését jelenti . Erre mondhatják t. képviselőtársaim, hogy requiescat 
in pace,215 én azonban azt mondom, hogy feltámad. T. Nemzetgyűlés! Prohászka 
Ottokár t. képviselőtársam őszinte nagy beszédével szemben áll az előttünk fekvő 
törvényjavaslat, szemben azért, mert legfőbb hibáját abban látom, hogy egyáltalá-
ban nem őszinte. Ha elolvassuk magát a törvényjavaslatot s főképp az indokolását, és 

214 Schandl Károly (1882–1972) kisgazdapárti képviselő a Nemzetgyűlésben.
215 nyugodjon békében .
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ha végighallgattuk a kultuszminiszter216 úr bevezető hatalmas beszédét, főképp an -
nak az első részét, amely ezzel a javaslattal foglalkozik, akkor tulajdonképpen ez 
ellen a törvényjavaslat ellen kifogást alig emelhetünk . A miniszter úr csak beszéde 
második részében követett el, az én felfogásom szerint, nagy igazságtalanságot 
akkor, amikor erősen általánosított ebben a kérdésben. Én nem akarom őt ezen  
a téren követni, nehogy túl hosszúra nyúljon a beszédem, amennyiben irodalom-
történeti vitába kellene bocsátkoznom. […]

Azt mondottam, hogy a javaslat bevallott indokolása ellen kifogást alig lehet fel-
hozni . teljesen egyetértek a miniszter úrral abban, hogy azon a túlterheltségen, amely 
speciálisan a budapesti egyetemen volt, segíteni kell . ez feltétlenül a tanításnak az 
érdeke, elsősorban ott, ahol nemcsak előadótermekben folyik az oktatás, hanem gya-
korlati téren is, az orvosi fakultáson és a műegyetemen. Kétségtelen az, hogy az 
egyetemi hallgatók decentralizálása csakis a jó eredményekre vezethet . kétségtelen 
az, hogy a vidéki egyetemi városok légköre, erkölcse sokkal jobb, mint budapesté, 
tehát ott sokkal helyesebb, sokkal jobb irányban lehet az ifjúságot nevelni . kétségte-
len az is, hogy a szellemi proletariátus az utóbbi időben túlságosan elharapódzott és 
ez egy rákfenéjét alkotta a mi társadalmi életünknek . kétségtelen az, hogy az egye-
temi túltermelésen kívül most az intelligens pályákon lévők számát még jobban sza-
porítja az ország minden részéből ide menekült intelligencia, mert hiszen elsősorban 
azok menekülnek ide, akik lelkükben nem tudják kiállani a megszállás és elnyoma-
tás keserűségeit, vagy akik hivataluktól elűzve, onnan elcsapva, kenyér nélkül kény-
telenek idejönni . kétségtelen az, hogy szükséges a közelmúlt tapasztalatai után  
a destruktív elemeknek az egyetemtől való távoltartása. 

ezen a téren, hogy ezeket a célokat el lehessen érni, megértem azt, hogy a nume-
rus clausus gondolatához nyúltak és csak azt iparkodom bebizonyítani, hogy ezeket 
az igen helyes célokat numerus clausussal elérni nem lehet, a numerus clausus alkal-
mazásával egészen más eredményeket fognak elérni, mint amelyeket céloznak, nem 
is beszélve arról, hogy ezekért a csekély és nem is célzott eredményekért nem tar-
tom megengedhetőnek egyik szabadságjogunk lerombolását. 

A destruktív elemektől való megszabadulás kereshetett olyan formát, amely for-
mában a közelmúltban gyakorolták, eltávolítani onnan mindenkit, aki magát a bolse-
vizmus alatt a forradalomban súlyosan kompromittálta .

Az is kétségtelen, hogy ennek előzményei voltak, az is kétségtelen, hogy az egye-
temi ifjúság megmételyezője a Galilei-kör volt. Én voltam az, mint belügyminiszter, 

216 Haller István (1880–1964) keresztényszocialista politikus, 1919–1920-ban vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter. Ilyen minőségében terjesztette a Nemzetgyűlés elé a numerus claususról szóló tör-
vényjavaslatot . 
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aki erre rájöttem, és én voltam az, aki azt a kört bezárattam, annak vezetőjét letar-
tóztattam .217

Ez azonban csak fél munka, t. Nemzetgyűlés, és ennek a munkának kiegészítő 
része nem a numerus clausus, hanem az ellenőrzése annak az ifjúságnak, az ifjúsági 
egyesületekben, azokkal való állandó kapcsolata a tanári karnak, amely tanári kar-
ból természetesen elsősorban és kíméletlenül el kell távolítani mindenkit, aki nem 
odavaló, aki az egyetemi ifjúságot destrukcióra oktatja, mert olyan emberek neveltek 
ott egypáran, akiket nem lett volna szabad – minden tudományosságuk mellett, amit 
elismerek – a magyar fiatalság neveléséhez odaereszteni. Az ifjúsággal való foglal-
kozás a fontos és zsidó vallású polgártársaink elsősorban a keresztény ifjúsági egye-
sületek működését kell, hogy megtekintsék, meg kell, hogy nézzék azt, hogy ott 
miképpen és hogy folyik az ifjúsággal való foglalkozás, az ifjúság nevelése . 

Utánozzák ezt a példát, vegyék az ifjúság nevelésének kérdését megbízható ha -
zafias vezető emberek a kezükbe. Meg vagyok győződve róla, hogyha ezt a példát 
követik, akkor olyan események, mint amilyenek a múltban voltak, elő nem fordul-
hatnak és többet a galilei-egylethez hasonló destruktív tanyák az egyetemen belül 
nem lesznek . 

Én jól tudom, hogy a Nemzetgyűlés óriási többsége a numerus clausus mellett áll, 
én tehát foglalkozni akarok azokkal az aggodalmaimmal, amelyek szerint ennek 
igazságos keresztülvitele nem lehetséges. Igen sok szempontot kell figyelembe venni, 
ha már numerus clausust alkalmazunk . Melyek azok a kritériumok, amelyeket attól 
a fiatalembertől, akit fel akarnak oda venni, joggal megkövetelhetünk? Ezek a krité-
riumok – és azt hiszem, ebben mindnyájan egyetértünk – feltétlen nemzeti megbíz-
hatóság, hazafiság, kifogástalan jellem, erkölcsös felfogás, jó magaviselet, megfelelő 
tudományos előképzettség. 

Azt hiszem, hogyha ezeket a szempontokat minden egyes felveendő fiatalem-
bernél meg lehet kétségtelenül állapítani, ezek szerint a szempontok szerint a legjob-
bakat ki lehet válogatni, akkor elhiszem azt, hogy ez a numerus clausus feltétlen 
áldással jár, azonban mélyen t. képviselőtársaim, ezt a mértéket igazságosan megta-
lálni minden egyes felveendő fiatalembernél fizikai lehetetlenség, nem is beszélve 
arról, hogy már maga az a tény, hogy bizonyos része az egyetemi hallgatóknak 
kizáratik, nagyon antidemokratikus, mert hiszen azok, akik kizáratnak, másutt kell 
hogy elhelyezést találjanak, tehát a gazdag ember gyermekei el fognak helyezkedni 
más vidéki egyetemen vagy külföldi egyetemen, szegény ember tehetséges, speciáli-

217 A Galilei Kör történetéről és 1918–1919-es szerepéről ld. cSUnderlik Péter: Radikálisok, szabad-
gondolkodók, ateisták: A Galilei Kör (1908–1919) története. budapest, napvilág, 2017 .
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san tudományos pályára alkalmas gyermekei azonban kénytelenek lesznek lemon-
dani arról, hogy magukat az egyetemen tovább képezzék . 

Az a rendelkezés, amelyet a kultuszminiszter úr kiadott, amely természetesen  
a törvényjavaslatban és az indokolásban nem szerepel, már rámutatott arra, hogy 
ennél a kiválasztásnál nem ezek és nemcsak ezek az előbb felsorolt mindnyájunk 
által kifogástalannak jelzett szempontok irányadók . 

bemutattak nekem egy ilyen beiratkozási pályázati kérvényt, ehhez kell az eddig 
szükséges mellékleteken kívül összesen még újabb hat melléklet . A hat közül min-
den egyes mellékletet különböző hatóságoktól kell beszerezni és minden különböző 
hatóságnál a háborús idők ácsorgásait messze felülhaladó fél és egész kilométeres 
libasorban álló tömegeket lát az ember, amelyek várják azt, hogy órák vagy napok 
múlva rájuk kerüljön a sor, hogy az elöljáróságon, a rendőrségen, vagy egy harmadik 
helyen ezen bizonyítványok valamelyikét megszerezhessék. Miről kell, hogy ezen 
bizonyítványok kiállítva legyenek? A felveendő édesapja vallása, a felveendő édes-
apja előbbi neve; felveendő édesapja előbbi lakása; felveendő édesapja foglalkozása. 
én ezek között egyetlenegy kritériumot találok, amely bizonyos fokig elfogadható és 
ez az édesapa foglalkozása. A többi kritériumot a nemzeti érzés, hazafiság, jellem, 
erkölcs, tudományos előképzettség szempontjából nem tudom elfogadni. 

de a foglalkozásnál is milyen könnyen lehet igazságtalan az elbírálás . Az bizo-
nyos, hogy vannak olyan aljas foglalkozású emberek, akiknek a gyermeke már egé-
szen inficiálva218 kell hogy legyen, ha abban a környezetben nő fel. Azonban tapasz-
talhatjuk, hogy azok, akik olyan szerencsétlenek, hogy aljas foglalkozást űznek, 
valami furcsa, önkéntelen érzésből gyermekeiket nem abban a környezetben nevelik, 
hanem valahová elküldik, hogy a gyerek ne is sejtse, mi az édesapja foglalkozása . 
Azonban a jövőben esetleg a legderekabb fiatalembert el fogják zárni az érvényesü-
léstől, csak azért, mert az apja bűnös volt, bűnös volt abban, hogy nem tisztességes 
foglalkozást űzött. 

A kritériumok között a legfontosabb a nemzetiség kritériuma . de ennek a 18 éves 
fiatalembernek a nemzethűségét megállapítani, ez egyike lesz a legnehezebb problé-
máknak . Az érettségi bizonyítványt olyan professzori kar állítja ki, amely ismeri azt 
a gyermeket, mert hiszen ő nevelte. De nem az érettségi bizonyítványban foglalt ada-
tok lesznek itt irányadók, hanem annak a tanári karnak a döntése, amely azt a fiatal-
embert soha nem látta és melynek sejtelme sincs annak a kvalitásairól . 

kifogásoljuk, – azt hiszem, mindnyájan ebben a Házban – azt, hogy a múlt év 
folyamán a miniszter úr legjobb törekvése és akarata ellenére a főiskolákon azok 

218 Megfertőzve.
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az excesszusok219 megtörténtek, amelyekről bővebben beszélni nem óhajtok. Csak 
annyiban van különbség egyikünk és másikunk közt, hogy vannak, akik ezeket az 
excesszusokat megértik, és vannak olyanok, akiknek az a felfogásuk, hogy mégis 
nagyobb eréllyel belenyúlva ebbe a kérdésbe, ezeket az excesszusokat el lehetett 
volna kerülni . Hiszen volt tapasztalatunk más téren arra, hogy egyetlen egy kemény 
mozdulattal sok keserűséget meg tudtunk szüntetni. Hónapokon keresztül – nem 
egyetemen, hanem másutt – tapasztaltunk rendetlenséget, hogy csak evvel az enyhe 
kifejezéssel éljek . ezeket soha meg nem torolták, úgyhogy mindjobban elburjánoz-
tak . Mihelyt azonban egy erélyes mozdulat történt és az egyik nagyon sajnálatos és 
súlyos ilyen eseménynél belenyúltak a darázsfészekbe, abban a pillanatban megszűnt 
az egész és azóta ez az egész főváros lakosságát nyugtalanító dolog, legalább ez idő 
szerint, tökéletesen véget ért . Ismétlem, elítéljük ezeket a hibákat, amelyek az egye-
temen történtek, tehát természetesen arra kell törekednünk, hogy ezek most és a jö -
vőben ki legyenek zárva, ki legyenek zárva elsősorban a professzori kar autonómiá-
jának szempontjából . Azonban itt is a miniszter úr bizonyos koncessziókat tesz . 

Igaz, hogy a fiatalságnak a jövőben nem lesz döntő szava vagy beleszólása, hogy 
úgy fejezzem ki magam, szavazati joga arra, hogy valamely kollégája felvétessék-e 
az egyetemre vagy sem, azonban mégis joga lesz az ifjúsági testületek képviselőinek 
jelen lenni a tanárok határozatánál és ott felhozhatják, hogy kollégájuk ellen mit tud-
nak, mit nem. Én semmiféle szempontból sem a felsőbb oktatásnál, sem az alsóbbnál 
nem vagyok és nem leszek híve annak, hogy egyik fiatalember a másikkal, a kollégá-
jával szemben mintegy spicliskedésre neveltessék, hogy intézményesen beállítsuk  
a fiatalság lelkivilágába a spicliskedést, feljelentést, árulkodást és ezzel önkéntele-
nül megint – amit mindnyájan el akarunk kerülni – az egyetem falai közé bevigyük 
a politikát . 

A kultuszminiszter úr beszédében két kijelentést tett, amelyekkel feltétlenül szük-
ségesnek tartom foglalkozni. Az egyik kijelentése a következő volt: „Arra nem va -
gyunk hajlandók, hogy mi neveljünk a megszállott területeknek, vagy pláne, a szom-
szédos országoknak diplomás embereket.” T. Nemzetgyűlés! A szomszéd országok 
nem is fogják kérni tőlünk azt, hogy mi neveljünk nekik diplomás embereket. Nem 
azért, mintha a mi kultúránk alacsonyabb lenne, hanem azért, mert a nyelvünk, saj-
nos, olyan, amely nyelven megszerzett diplomával külföldön boldogulni nem igen 
lehet . Azonban bocsánatot kérek, ha nem mi neveljük a megszállott területek diplo-
más ifjúságát, hát akkor ki fogja nevelni? 

Amikor szétrobbantották a kolozsvári egyetemet és nincs erdélyben egyetemünk, 
amikor minden állami iskolát becsuktak és ott oláhul tanítanak, csakis a felekezeti 

219 kihágások .
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iskoláink állanak fenn: akkor, ha onnan, a megszállott területekről idejön egy fiatal-
ember azzal, hogy a magyar nemzet tanítsa, oktassa és adjon neki diplomát, akkor 
nem lehet azt mondanunk, hogy mi – szóról-szóra idézem – nem vagyunk hajlandók 
arra, hogy mi neveljünk a megszállott területeknek diplomás embereket, hanem 
igenis erre hajlandóknak kell lennünk, mert ez a legeminensebb kötelességünk . 

Azt is mondotta a t. kultuszminiszter úr, hogy azt sem vagyunk hajlandók eltűrni, 
hogy szomszéd államok neveljenek nekünk diplomás embereket . én ezt a kijelentést 
meglehetős elbizakodott kijelentésnek tartom. 

Hiszen ez ennyit jelent, hogy nekünk olyan diplomás emberekre szükségünk 
nincs, kik a nagy, kiváló, világhírű külföldi egyetemeken szerezték meg a maguk 
képzettségét . A lipcsei kereskedelmi akadémiának, vagy a zürichi technikának, 
vagy a berlini orvosi karnak a diplomáit nem fogjuk Magyarországon nosztrifikál-
ni:220 ez ennyit jelent . és hogy ez kultúrában micsoda visszaesést jelent, azt a nem-
zetgyűlés elbírálására bízom. […]

T. Nemzetgyűlés! Foglalkoznunk kell – mint az előttem szóló igen t. képviselőtár-
sam említette – azzal a kérdéssel, hogy mi lesz azokkal, akik kiszorulnak az egye-
temről? Mert hiszen kétségtelen az, hogy legalább is egyelőre, addig, amíg a fiatalság 
bizonyos mértékben – hogy úgy fejezzem ki magam – reá nem jön arra, hogy itt már 
idejekorán, már a középiskolai oktatás folyamán aszerint kell, hogy induljon az 
életre, hogy az egyetemen nem fog elhelyezkedni tudni, s amikor szemben állunk  
a fiatalembereknek egész tömegével, akik nem is tudva azt, hogy most, az idén 
behozzák a numerus clausust, tehát az egész középiskolai oktatás alatt abban a tudat-
ban és abban az irányban nevelték magukat és szerezték meg a szükséges kvalifiká-
ciót, hogy majd az egyetemen fogják folytatni tanulmányaikat, – most az első évek-
ben ezeknek a fiatalembereknek egész tömege fog kiszorulni az egyetemekről. 

Igazán kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fogják elérni azt a rejtett célt, amely  
a javaslat mögött van, mert a rejtett cél csak a javaslat mögött van, a szónokok a célt 
nyíltan bevallották. Jól van: az egyetemekről távol fogják tartani az ifjúságnak egy 
részét, amelyet nem akarnak az egyetemre engedni . ez azonban feltétlenül el fog 
helyezkedni más téren, elsősorban azon a gazdasági téren, amelyen eddig is kifogá-
soltuk az ő túlsúlyukat. Ha gondoskodnak róla, hogy oda se menjenek, el fognak 
menni a harmadik helyre . 

ezzel azonban azt, amit elérni akarnak, sohasem fogják elérni, legfeljebb bizo-
nyos társadalmi ágaknál a percentuális221 megoszlás kérdését fogják megváltoztatni, 
viszont ugyanannyival fog megszaporodni ez az arányszám más foglalkozási ágnál . 

220 Honosítani, érvényesnek elismerni .
221 százalékos .
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kifogásolnom kell, hogy magából abból a szisztémából kifolyólag, amely a nume-
rus clausust involválja, lehetségessé válik az, hogy a nők egyáltalában kizárassanak 
az egyetem falai közül . kissé furcsának tartom azt, hogy ugyanakkor, bár sokan 
vagyunk azon az állásponton, hogy a nők túlságos nagymértékben vétettek fel az 
alkotmány sáncai közé; ugyanakkor, amikor a választói jogot a lehető legteljesebb 
mértékben megadjuk nekik: olyan intézkedést léptétünk életbe az egyetemen, amely 
lehetségessé teszi a nők kizárását. Már a múlt években bizonyos mértékig kettévá-
lasztották az egyetemi ifjúságot és ismerjük az orvosi karnak a felfogását is, amely 
meglehetősen rideg e kérdésben. Mivel most magukra az egyetemi karokra van bízva 
a felvétel, ismerve az orvosi kar állásfoglalását, nagyon könnyen megtörténhetik, 
hogy orvostanhallgató nőt egyáltalában nem fognak az egyetemre felvenni, ezt pedig 
én helytelennek tartanám . Ugyanígy fog ez történni más fakultásokon is, ahova  
a nők be vannak engedve. Én az orvosnőket feltétlenül szükségesnek tartom a női 
nem egészsége szempontjából, s a tanítónőket, tanárnőket feltétlenül szükségesnek 
tartom a leányok jellembeli nevelése terén . 

Sem a tanárnőket, sem az orvosnőket bizonyos mértékben nem nélkülözhetjük, 
tehát nagyon helytelennek tartom azt, hogy a karnak kezébe menvén át az elhatáro-
zás azon a téren, hogy kit vesznek fel és kit nem vesznek fel az egyetemre, könnyen 
megtörténhetik, hogy a nők kizáratnak ugyanakkor, amikor jól tudjuk azt, hogy 
pl . Angliának legkonzervatívabb egyetemein: az oxfordi és cambridgei egyetemen 
éppen most bocsátották felsőoktatásra a női hallgatókat. Nagyon kérem a kultuszmi-
niszter urat, hogy a véleményem szerint nagyon is bevált elvi magaslatról, amelyre 
Wlassics gyula222 több mint két évtizeddel ezelőtt emelkedett, ne csússzék le és 
tegye lehetővé, hogy abban a mértékben, amilyen mértékben az országnak az orvos-
nőkre és tanárnőkre szüksége van, a nőknek az egyetemre való beiratkozása elé 
továbbra se gördítsen akadályokat . 

T. Nemzetgyűlés! Kétségtelen az, hogy az egyetemről kizártaknak igen nagy 
része és nemcsak olyanok lesznek, akiktől meg akar szabadulni a mélyen t. kultusz-
miniszter úr, hanem olyanok is, akik kiszorulnak csak azért, mert nincs elég hely  
– ezek közül a gazdagabbak, a vagyonilag tehetségesebbek külföldre fognak menni 
tanulni. Ebből egy nagy tehetségexport fog bekövetkezni, karöltve egy erős pénzex-
porttal, mert hiszen kétségtelen, hogy különösen a mostani valuta mellett, a mi koro-
naszámításunk szerint, óriási összegekkel kell majd támogatni az itthon élő szülők-
nek azokat a fiatalembereket. Romlani fog ezzel a kultúrvalutánk és romlani fog  
a gazdasági valutánk . Arra az álláspontra kell helyezkednünk, hogyha helyes is 

222 Wlassics gyula báró (1852–1937) jogtudós, vallás- és közoktatásügyi miniszter 1895 és 1903 
között. Miniszteri rendelete nyitotta meg az egyetemi képzés lehetőségét a nők számára.
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mindaz, amit a kultuszminiszter úr javaslatának indokolásában felhoz, ha ezek az 
alapelvek helyesek is, de a keresztülvitelük végre nem hajtható már azért sem, mert 
hiszen az én eddigi kritikámban a rejtett célzatoktól eltekintve beszéltem, de még 
ezektől eltekintve sem lehet igazságosan végrehajtani, még kevésbé akkor, amikor  
a javaslatban nyíltan be nem vallott, de a beszédekben nyíltan bevallott célzatok áll-
nak a jelen javaslat háta mögött . 

de ha arra az álláspontra helyezkedik a t . kultuszminiszter úr, hogy ezek a szem-
pontok kell, hogy a főbb indokát képezzék annak: ki vétetik fel az egyetemre és ki 
nem, akkor azt kérdem a mélyen tisztelt kultuszminiszter úrtól, hogy hogyan fogják 
a beiratkozások alkalmával megállapítani azt, hogy valaki zsidó-e, vagy nem zsidó? 
A vallást fogják-e tekintetbe venni, azt fogják-e keresni, hogy ma az illetőnek mi  
a vallása, van-e keresztlevele? Kérdem azt, hogy vajon hanyadik fokig visszamenő-
leg fogják kutatni azt, hogy az illetőnek volt-e zsidó őse vagy nem? 

Mi lesz azokkal, akik félvérűek, negyedvérűek? Erre, t. Nemzetgyűlés, nagyon 
könnyű a válasz. Hiszen hallottuk, hogy nem a vallásról van szó, hanem a fajról. 

A Magyarországon lakó magyar nemzet tagjainak nem hiszem, hogy lenne egyet-
lenegy olyan egyede, akiben tisztán megvan az a turáni vér, amit őse behozott Ázsi-
ának a síkjairól. Hihetetlen nagy összevegyülések történtek Európa különböző fajai 
közt, a magyarság területén is hihetetlen összevegyülések voltak, úgyhogy magát  
a fajt tisztán, világosan felismerni nem olyan könnyű.

Tudtam ezt az ellenérvet, amelyet t. képviselőtársam felhoz, hogy azonban azok  
a fajok, amelyek nem asszimilálódhattak, igenis megismerhetők, tehát valószínűleg 
meg lesz ismerhető bizonyos része a zsidó fajnak is, de nem valamennyi. Kíváncsi 
vagyok azonban arra, hogy ezt a fajt hogyan és miképpen fogják megállapítani . 
Hogyan fogják megkülönböztetni pl . – mert hiszen megtörténhetik ez az eset – a sémi 
zsidót a sémi arabstól . 

de a zsidót nemcsak fajnak, hanem egyszersmind nemzetiségnek is nevezik . én 
ennek vitatásába nem bocsátkozom bele, azonban nagyon jól tudjuk, hogy a nemze-
tiségi megállapítás annak idején az egész országban – pedig volt elég bőven részünk 
különböző nemzetiségekben – bemondás alapján történt: aki magát magyarnak val-
lotta, az magyarnak íratott be, aki magát tótnak vallotta, azt tótnak írták be . nagyon 
nehéz más megkülönböztetést találni akkor, ha nemzetiségről van szó és nagyon 
nehéz valakire, aki magát magyarnak vallja, ráoktrojálni azt, hogy ő nem magyar,  
ő más nemzetiségű. Egyetlen biztos út van ennek a kérdésnek megoldására, még 
pedig az: ha a magyar királyi magvizsgáló állomás mellé felállítanak egy magyar 
királyi fajvizsgáló állomást és ott fogják a koponyanövéseket, fülnövéseket, nyak-
alakzatokat megállapítani .
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bernolák223 t. képviselőtársam egy módosítást nyújtott be az előttünk fekvő javas-
lathoz, amelyben azt kívánja, hogy a százalékos megosztás vétessék fel . többen van-
nak a Házban, akik ezt a százalékos megosztást kívánják; vannak olyanok, akik azért 
kívánják, hogy a bizonyos öt százaléknál többet ne találjanak felvenni, vannak olya-
nok is, akik azért kívánják, hogy legalább ennyit felvegyenek . ez arra mutat, hogy 
sem az egyik párt, sem a másik párt nem bízik az egyetemi tanári karnak objektív 
megbírálásában és meg akarják kötni az egyetemi tanárok kezét . jól tudom, hogy 
Bernolák t. képviselőtársam, mint egyetemi tanár, nem azért javasolta ezt, mert saját 
magában nem bízik, hanem igenis azért, mert a felelősséget akarja az egyetemi tanári 
kar vállairól elhárítani . 

A miniszter úr erre vonatkozólag itt a Házban még nem nyilatkozott, a bizott-
ságban azonban ezen javaslat ellen nyilatkozott . én nem szívesen foglalkozom ezzel 
a témával, hogy mi a miniszter úr állásfoglalásának indoka, azonban schandl t . kép-
viselőtársam tegnap felhozta, hogy azért szükséges ez a százalékos bevétel, mert  
a békeszerződés a nemzetiségek egyforma kezelését megköveteli. Én azt hiszem, 
hogy Schandl t. képviselőtársam nagyon téved. Ha a Schandl t. képviselőtársam által 
óhajtott percentuális megosztottság bevétetik a javaslatba, azt hiszem, hogy azok, 
akikkel a békét megkötöttük, azt fogják a békeszerződésbe ütközőnek tekinteni,  
a miniszter úr törvényjavaslatát azonban nem fogják annak tekinteni a törvényjavas-
lat szövege és indokolása értelmében, mert azokról a rejtett célzatokról valószínűleg 
nem fognak tudomást szerezni .

Az kétségtelen, hogy ez a javaslat, amint Prohászka Ottokár t. képviselőtársam 
kifejtette tulajdonképpen egy védekezési mozdulat a zsidó faj konkurenciája ellen . 

ez a védekezés azonban nem azon az úton történik, amelyet én egyedül helyesnek 
és jónak tartok. Ez pedig az, hogy kiválóbbnak kell lenni, mint ők! Mihelyt egy faj-
jal szemben védekezni akarunk és ennek a védekezésnek módját keressük, akkor 
önkénytelenül elismerjük egyszersmind azt, hogy az a faj legalább bizonyos szem-
pontokból kiválóbb kell hogy legyen, mint a miénk, mert különben mesterséges esz-
közökre, a vele való védekezés céljából nem lenne szükség . én pedig tiltakoztam már 
a múltban is és tiltakozom most is a leghatározottabban ez ellen a beállítás ellen, 
mert a magyar faj mindenféle szempontból és minden téren mesterséges eszközök 
nélkül is fel tudja venni a versenyt azzal a fajjal, egyáltalában minden fajtájával  
a világnak . 

Le kell szoktatni azokat a fajokat, amennyiben hibáik vannak, ezekről a hibákról, 
azonban meg kell, hogy javuljunk magunk is . 

223 Bernolák Nándor (1880–1951), nemzetgyűlési képviselő, az első Bethlen-kabinet népjóléti és mun-
kaügyi minisztere 1921–1922-ben .
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többet kell tanulni, többet kell dolgozni és a többet tudónak, többet dolgozónak  
a boldogulását kell, hogy intézményesen biztosítsuk . Miniszter úr nem állott meg a 
numerus clausussal az egyetemeknél, hanem felvételi vizsgát is rendelt el a közép-
iskolák bizonyos osztályainál . én e felvételi vizsgáknál nem tudom megérteni, hogy 
az előbbi vizsga tulajdonképpen mit szolgál? Nem tudom megérteni azt, hogy ami-
kor a miniszter úr bízik a középiskolai tanári karban akkor, amikor az felvételi vizs-
gát csinál a gyerekkel, aki az elemiből a Iv. osztályú bizonyítvánnyal jön, bízik 
abban, hogy ez az elemi iskolai tanítói kar által kiállított bizonyítványt felülvizsgálja . 
Ugyanakkor ebben a középiskolai tanárban nem bízik, mikor a gyerek a Iv . gimná-
ziumi osztály bizonyítványával fel akar menni az v-be; ugyancsak az v . osztály 
tanári karában bízik akkor, amikor az felülvizsgálja a Iv . osztályú bizonyítványt, de 
azután megint nem bízik abban az érettségi bizonyítványban, amellyel az ifjú az 
egyetemre akar menni. Akkor miért van az első bizonyítvány? Adják ki az első bizo-
nyítványt, hogy ne legyen szükség a többi bizonyítványra . 

Azoknál az intézkedéseknél, amiket az újabb időben egyáltalában látunk, kons-
tatálni kell azt, t. Nemzetgyűlés, hogy kétségtelenül ez az intézkedés is, a másik is,  
a harmadik is a legjobb intenciókból fakad és megindokolható; azonban akkor, ami-
kor ezeket végre akarják hajtani, vagy végrehajtják, nem azt az eredményt érik el, 
amit el akarnak érni . 

Akkor ezek az intézkedések nagyrészt visszafelé sülnek el . 
Láttuk, hogy feltétlenül szükség volt rá, hogy a bolsevizmus után azok, akik a bol-

sevizmus alatt magukat feltétlenül kompromittálták, a társadalom köréből eltávo-
líttassanak és velük szemben a megfelelő törvényes eljárás megindíttassék. Akkor 
azonban, amikor nagyon sokan, akik a főhibásak voltak, szabadon szaladgálnak, lát-
juk azt, hogy körülbelül 1700 ember, akik ellen a bíróság semmiféle büntetendő cse-
lekményt nem talált, internálva van, internáló táborban azért, hogy bolseviki eszmé-
ket ne propagáljanak. Hát, t. Nemzetgyűlés, a kérdés kezelésének ez a módja nem 
egyéb, mint újabb tenyésztése a bolsevizmusnak . 

Az az 1700 ember elkeseredik a sorsa miatt, de elkeserítik ezzel az internáltak csa-
ládtagjait és rokonait is, akik megnehezült kenyérkeresetükkel a legnehezebb hely-
zetbe jutnak . 

Ugyanígy vagyunk az erkölcsök terén is . érezzük mindnyájan, hogy a háború 
hihetetlen módon eldurvította az erkölcsöket . tudjuk, hogy ezen segíteni kell; de 
amikor keressük, hogy ezeket a bajokat milyen módon kellene gyógyítani, akkor 
behozzák a botbüntetést,224 így fogják meggyógyítani az eldurvult embereket . két-

224 A botbüntetés bevezetéséről ld. „a vagyon, az erkölcsiség és a személyiség hatályosabb büntetőjogi 
védelméről” szóló 1920. évi XXvI. törvényt.
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ségtelen, hogy a föld alatt állandóan erős mozgalmak vannak és a társadalomnak 
nemcsak az egyik oldalán, hanem különböző oldalain a jelenlegi társadalmi rendet és 
a jelenlegi kormányt felrobbantani akarják .

Nagyon értem, hogy ezzel szemben valamennyi egyesület gyűléseit bizonyos 
mértékig ellenőrzés alá helyezték. Éppen azért, mert tudom, hogy a belügyminiszter 
úr milyen indokból adta ki ezt a rendelkezést, voltam bátor a t. képviselőtársam köz-
beszólására azt mondani, hogy ezúttal nemcsak éppen a szociáldemokraták által 
indított mozgalom miatt kellett ez intézkedést behozni . 

Hogy néz ki azonban ez a rendelkezés? Mert ha ez csak annyit jelent, hogy min-
den népgyűlésen ott van a rendőrség képviselője és ellenőrzi, hogy valami ne tör-
ténjék, vagy oly egyesülettel szemben alkalmazzák, amelyet még ugyan nem oszlat-
tak fel, miután még nem volt rá ok, azonban gyanús: ezt meg tudom érteni, mert 
rendkívüli időkben élünk, de az már rendőrállam, amely ilyen eszközökhöz nyúl.  
A múltkor azonban a Stefánia Anya- és Csecsemővédelmi Egyesületnek nem is  
a közgyűlése, nem is az igazgatósága, hanem az elnöki tanácsa ülésezett, amelyen 
hatan vettünk részt és Apponyi Albert elnökölt és ott volt szterényi józsef,225 a nép-
jóléti minisztérium képviseletében egy miniszteri tanácsos, két egyetemi tanár és 
én. Ezen az ülésen az anya- és csecsemővédelmi kérdésekről, pelenkákról és óvó-
nőkről beszéltünk.

Ezen az ülésen ott ült egy rendőrtisztviselő, végighallgatta a három óra hosszat 
tartó ülést. Annyi tisztviselőnk van és oly olcsó a munkaerő, hogy lehetséges ilyen 
testület ellenőrzésére is rendőröket kirendelni.

Egyik képviselőtársam, Drozdy Győző,226 a középiskolai beiratkozásokról szóló 
miniszteri rendelkezésre azt mondotta, hogy az a törvényekbe ütközik . A miniszter 
úr válaszában azt a kijelentést tette, hogy a kivételes intézkedésekről szóló törvény227 
felhatalmazza a minisztert arra, hogy régi törvényeknek törvényes intézkedéseit 
megváltoztassa . 

Ebben a miniszter úrnak igaza van, mert tényleg a kivételes rendelkezésekről 
szóló törvény hatálya meghosszabbíttatott, de akkor, amikor ezt a törvényt meg-
szavaztuk és megszavaztam én is, a leghatározottabban azzal a kijelentéssel szavaz-
tuk meg, ebben az irányban az akkori igazságügyminiszter úr határozott kijelentést 
is tett, és a törvény szavai is úgy szólnak, hogy csakis rendkívüli szükség esetében 
és csakis oly esetekben alkalmaztassék, amikor valamely előre nem látható okból 

225 szterényi józsef báró (1861–1941) kereskedelemügyi miniszter 1918-ban, Ugron beszéde idején 
nemzetgyűlési képviselő és a Stefánia Szövetség alelnöke.

226 Drozdy Győző (1885–1970) kisgazdapárti képviselő a Nemzetgyűlésben. A numerus clausus ellen 
szólalt fel .

227 „A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről” szóló 1912. évi LXIII. törvény.
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lehetetlen a Nemzetgyűlés elé törvényjavaslattal jönni. Ezt a kérdést én ilyennek nem 
tekinthetem; az igenis beleütközik a jelenleg érvényben lévő törvényes rendelkezé-
sekbe . 

Én igen szomorúnak tartom azt, hogy itt a Nemzetgyűlésen kivált a legutóbbi 
időkben, úgyszólván állandóan, nap-nap után egy-egy szabadságjog megszorítása 
miatt kell szót emelni . 

Naponta letördelünk szabadságjogainkból egy-egy darabot. Az egyik nap erről az 
oldalról hallok igen súlyos támadásokat, mert a bírói függetlenséget látják meg-
sértve, a másik oldalról a sajtószabadság kezelése miatt intéznek támadásokat . 

én nagyon megértem azt, hogy bizonyos szempontokból a sajtó cenzúrája szüksé-
ges, de akkor, amikor úgy kezelik ezt a cenzúrát, hogy a kormányzó úr egy körutat 
tesz és a kabinetiroda által beküldött beszédeket megcenzúrázzák, a miniszterelnök 
úr interjút ad le, és annak felét kidobja a cenzúra, a külügyminiszter úr megbízza  
a sajtófőnököt, hogy írjon ilyen és ilyen irányban cikkeket, és azt a cenzúra nem egy-
szer a maga teljes egészében kidobja, akkor ez már hasonlít annak az egyszeri király-
nak az eljárásához, aki elrendelte a lapok cenzúráját, és a rendelkezése úgy szólt, 
hogy a hét hat napján keresztül az újságoknak nem szabad írniuk semmit, a hetedik 
napon jutalmazásául a hallgatásnak, megengedi, hogy leadhassák a kormány félhiva-
talosait, amennyiben azt a cenzúra megengedi . 

A fő bajt abban látom, hogy a forradalmak után a törvényhozói, végrehajtói és 
bírói hatalomnak hatásköri összezavarása történik meg, nap-nap után ezeknek a kü -
lönböző hatásköröknek állandó összeütközését látom; társadalmi szervek nyúlnak 
be állandóan ilyen törvényes faktorok hatáskörébe . ez tagadhatatlan, még állan-
dóan forradalmi jelenségekre mutat . Pedig ennek az országnak csak béke és nyuga-
lom kell . 

ezt a békét és ezt a nyugalmat csak az összes szabadságjogok biztosításával lehet 
megszereznünk, és ha védekezni kell az állami intézményeket destruálni akarókkal 
szemben, védekezni kell a szabadságjogokkal visszaélőkkel szemben, ezt nem hatás-
köri belenyúlásokkal, hanem minden állami funkciónak, minden állami funkcioná-
riusnak a maga helyére való állításával és a nemzetmentőket játszó önkéntes mentők, 
szabad portyázok és franktirőrök228 letörésével lehet megcsinálni, nem a szabadság-
jogok lerombolásával, hanem csak minden támadás ellen való körülbástyázásával 
lehet a társadalmi békét és nyugalmat kivívni . Alkotni kell, nem állandóan rom-
bolni; büntetni kell, – ez kétségtelen – de sohasem ártatlanokat . engedni kell dol-
gozni a dolgozókat és tanulni a tudományra szomjazókat .

228 Megszállók ellen szabadcsapatok tagjaként harcoló gerillák .
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Méltóztassanak megengedni, hogy beszédemet azzal a képpel fejezem be, amely-
lyel Prohászka t. képviselőtársam beszédét befejezte. 

A francia forradalomban a jakobinus klub tagjai egy furcsa szokást vettek fel és ez 
abban állott, hogy a becsületes keresztnevüket letéve, római keresztneveket vettek 
fel, azokon szólongatták egymást. A legnépszerűbb római név a Brutus neve volt; 
majdnem minden második francia jó forradalmárnak a neve brutus volt . valóságos 
Brutus-láz uralkodott és a szabadságot megvédő Brutus dicsőítése hangzott a jakobi-
nusok ajkairól a francia forradalom legvéresebb excessusainak közepette . Prohászka 
t. képviselőtársam Brutus beszédét citálta Caesar holtteste felett, mely szerint még 
Caesarnak is meg kellett halnia, mert a szabadsághoz hozzá mert nyúlni . 

Ma már kétségtelenül megállapított tény az, hogy Brutus, a római ősnemes csalá-
dok ivadéka, dúsgazdag, többszörös milliomos és a patríciusok vezére volt az, aki 
Julius Caesart leszúrta. Leszúrta az előjogaikat Julius Caesartól féltő gazdag, ősne-
mes római patríciusok tapsviharja közepette. Nem a szabadság védője volt tehát 
Brutus, hanem az osztályelőjogok védője és Caesarban a demokrácia hatalmas kép-
viselője esett el. Caesar, mint a demokrácia képviselője halt meg, de az általa hirde-
tett eszmék élnek ma is és feltétlenül győzedelmeskedni fognak.

Az 1920. évi február hó 16-ára hirdetett nemzetgyűlés naplója. 
V. köt. Athenaeum, Budapest, 1920 (1920. szeptember 17. ülés). 362–371.
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A nemzeti demokrata Párt értekezlete

budapest, 1921 . szeptember 11 .

van szerencsém az értekezletet megnyitni. A mai gyűlésünk tárgya: állásfoglalás az 
elbocsátott tanítók, tanítónők, kereskedelmi iskolai tanárok és lefokozott iskolaigaz-
gatók már közismert ügyében .229 

Amidőn azok az intézkedések megtörténtek, amelyekkel szembenállást kívánunk 
foglalni, első kötelességünk volt úgy politikai, mint emberi szempontból is, hogy 
ezekkel az intézkedésekkel szembeszálljunk és iparkodjunk minden törvényes fó -
rumnál megtenni mindent ezeknek az intézkedéseknek megváltoztatására . sajnos, 
ezek a törekvések az egész vonalon meghiúsultak, úgy hogy most már azt hisszük, 
kötelességünk az üldözöttekkel szemben, de kötelességünk, mint politikusoknak és 
mint embereknek is, hogy azt a kérdést a nyilvánosság elé vigyük, felvilágosítsuk  
a közvéleményt az ügy miben állásáról és a közvélemény ítéletét kérjük ki azzal  
a perfid és gyáva hajszával szemben, melyet embertársaink ellen indítottak. Ez a haj-
sza gyáva azért, mert nem mer az igazi indokkal előállni, hanem a hátsó ajtón át ipar-
kodik alátámasztani ezt a kérdést, hajánál fogva előhúzott, egyáltalán meg nem álló 
indoklással . egy hajsza indult meg emberek ellen, akikkel szemben sem pedagógiai, 
sem hazafias, sem erkölcsi szempontból semmi kifogás fel nem merült, mint annyi 
más téren, itt is látjuk azt, hogy ezeknek az embereknek egzisztenciáját azért kell 
tönkre tenni, mert a helyükkel, a kenyeret akarják elvenni tőlük azért, hogy ezt  
a kenyeret a saját számukra biztosítsák .

Ez az eljárás elsősorban erkölcstelen, mert embereket és családokat tesz tönkre; 
törvénytelen, mert a leghatározottabban beleütközik hazánk szentesített törvényeibe 
és érvényes rendeleteibe; sérti az emberi önérzetet, mert szégyenteljesen iparkodik 
degradálni érdemdús embereket; igazságtalan, mert bántja a makulátlan, becsületes 
embereket; méltánytalan, mert a legsúlyosabb gazdasági viszonyok között tesz ki 
embereket hivatalukból és fosztja meg kenyerüktől. Ez az eljárás a saját szempont-
jukból is oktalan, mert azt a célt, melyet el akarnak érni, ezzel egyáltalán nem érhe-

229 Az első világháborús vereség és Magyarország egyes részeinek ellenséges megszállása, majd a tri-
anoni békediktátum általi terület-elcsatolások miatt 1919–1921-ben tömegek vándoroltak idegen 
impérium alá került szülőföldjükről a csonkaország területére, köztük nagy számban tisztviselők, 
tanárok és tanítók . bár sokaknak sikerült a trianoni országrészben új munkahelyet találniuk, az 
1920-as évek első felében két nagy hullámban bocsátottak el állásukból több tízezer állami alkal-
mazottat . Az elbocsátási folyamat b-listázás néven vonult be a történelembe . Ld . Pornói Imre: Az 
1920-as évek népoktatása és a nyolc osztályos népiskola Magyarországon . Magyar Pedagógia, 
1995/3–4 . 318 .
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tik el . végül pedig, amit a legsúlyosabb indoknak látok, az ország jelenlegi helyze-
tében, amikor a kultúrát kell fejleszteni, ez az eljárás kultúra ellenes, mert hozzáértő 
embereknek a kulturális élet terén elért összes eredményeit alantas politikai célok-
ból megsemmisíti, árt a főváros kultúrájának és visszaveti a főváros kulturális fej -
lődését. 

ez az alantas intézkedés beleütközik a keresztény szeretet, keresztény erkölcs és  
a keresztényi egyenlőség legelemibb törvényeibe. Nagyon szomorúnak tartom azt, 
hogy ma, amikor az ország a nyugat-magyarországi eseményekből kifolyólag egyik 
legsúlyosabb krízisét éli, ma amikor a közszájon forgó panamahírekből megállapít-
hatjuk, hogy ez az ország súlyos erkölcsi krízisben is van; amikor a féktelen drága-
ság és ennek nyomán a legsúlyosabb gazdasági krízis rázza meg ezt az országot és 
egy lerongyolódott, tönkretett, kizsarolt fogyasztóközönségnek jajkiáltásait halljuk, 
belekényszerítenek minket abba, hogy ilyen kérdésekkel legyünk kénytelenek fog-
lalkozni azért, mert egy tucatnyi lelkiismeretlen, lélekhóhér szükségesnek látja most 
ezeket a kérdéseket felvetni .

A mai ülésnek tárgyát bársony elemér230 lesz szíves előadni, én tehát a kérdés 
részleteibe nem fogok belemenni . de engedje meg a tisztelt értekezlet, hogy szívem 
egész melegével üdvözöljem illusztris vendégünket, Polónyi Dezsőt.231 Polónyi Dezső 
kedves barátom és volt képviselőtársam egész politikai élete és az a politikája, ame-
lyet folytatott, már tradícióinál fogva is, semmiféle szempontból sem nevezhető 
olyan politikának, amelyet a szemitizmus vádjával lehetne illetni. Polónyi Dezső 
egész életében az ország függetlenségéért küzdött az édesatyja nyomán . és küzdött 
az ország függetlensége mellett az emberi igazságokért. Annak dacára, hogy az idők 
változása a forradalmak után az ő politikájának feltámadását hozta meg, Polónyi 
Dezső a kurzusban részt venni nem kívánt. Akkor azonban, amikor annak a kurzus-
nak legexponáltabb vezére igazságtalan váddal terhelve vádlottak padjára került, 
odaállt melléje, megvédelmezte és fényes győzelmet aratott, mert az igazságot keres-
te .232 És mikor most újból olyan kérdés vetődik fel, amely a legnyilvánvalóbb igaz-
ságtalanságok egyike, eljön ide közénk segíteni, azért mert újra az igazságot keresi . 
Én ebben a pillanatban ezt az elfogulatlan, becsületes és igazságot kereső politikust 

230 bársony elemér (1879–1938) gyógyszerész, politikus, 1919-ben a szegedi ellenforradalmi kormány 
népjóléti minisztere, majd a nemzeti demokrata Párt társelnöke .

231 Polónyi Dezső (1875–1935) ügyvéd, a Függetlenségi és 48-as Párt színeiben 1906 és 1918 között 
országgyűlési képviselő.

232 friedrich István (1883–1951) politikus az 1910-es években károlyi Mihály gróf függetlenségi poli-
tikáját támogatta . ezzel szembefordulva 1919 augusztusa és novembere között az ellenforrada-
lom miniszterelnöke. Felmerült ellene a gyanú, hogy felbujtóként felelősség terheli Tisza István 
meggyilkolásában. A Tisza-perben azonban felmentették. Polónyi Dezső ügyvédként látta el a vé -
delmét . 
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üdvözlöm és kérem arra, hogy az igazság keresésében tartsa meg a jövőben is min-
denkor objektivitását úgy, ahogy eddig megtartotta és ha igazságtalanságok történ-
nek ebben az országban, akkor jöjjön mindenkor az igazság megvédelmezésére .

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka 
az Ugron család birtokában.
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emlékbeszéd désy zoltán újratemetésén233

1924 . május 15 .

Erdély tiszteleg porhüvelyed előtt Désy Zoltán!
Erdély, a szülőotthonod, az édesanyád, a fiát elvesztett szülőanya minden fájdal-

mával .
Erdély tiszteleg Előtted, munkás életed színhelye, Erdély, amelyért küzdöttél egy 

életen át . erdély, amelyért önként feláldoztad a nekünk legdrágábbat – földi életedet .
A királyhágóntúli, a tőlünk eltépett, a hallgatásra kényszerített, a megkínzott,  

a tönkretett, az elrabolt otthoni erdély – és az idemenekült, ide kényszerített és itt is 
azért az otthonért dolgozó, kínlódó, küzdő, itthoni Erdély tiszteleg Előtted könnybe-
borult szemmel, lelke mélyéig megrendülve, méltóságos hadnagy úr, désy zoltán!

Érzed-e mesterünk, vezérünk, hogy atyádfiai itt vannak melletted, itt vannak lé -
lekben valamennyien, otthoniak, és itthoniak egyaránt, mert a lélek és igaz szeretet 
szárnyalása nem ismer korlátot és eltünteti a trianoni határt?

érzed-e, hogy itt vagyunk mindnyájan, lélekben egybeforrva, egy gondolattal, 
egy érzéssel, egy akarattal, egy nemzetté forrva újra valamennyien?

Látod-e milyen csodákat művel a Reád való emlékezés is?
Tiszteleg Erdély Désy Zoltán emléke előtt, de nem búcsúzik és nem temet. Az 

ideál, amelyért ő élt és meghalt, ideálja Erdély népének is. Erdély ideáljaitól nem 
búcsúzik . Mi nem temetünk senkit, mi nem temetünk semmit, mert ideáljaink örökké 
élnek . erdély hite szilárd, erdély reménye törhetetlen, erdély ismeri a hadak útját . 
Erdélyt nem hagyja cserben Désy Zoltán és mi sem hagyjuk cserben őt!

Mi nem temetjük désy zoltánt, mert törékeny teste elköltözhetett bár, de gondo-
latvilága, etikai felfogása, rendületlen idealizmusa, törhetetlen igazságérzete, önként 
vállalt áldozatkészsége és a hősi halálban csúcsosodó önfeláldozása – ezek a példát-
lan és bámulatra méltó erények – tovább élik a maguk életét, mint okulás, példaadás, 
vigasztalás, kötelesség, és a haza iránt való törhetetlen mély szeretet .

Idegenben, a dnyeszter parton egy emlékoszlop áll . Rajta az írás: désy zoltán 
hősi halált halt 1915. március 24-én.

Meghalt a hazáért, magyarok tavaszáért . Indult a hadak útjára, megtört testben 
ifjú lánggal égő lelke. Él az igazságért és a becsületért.

233 Désy Zoltán hadnagyi rangban, a 22. népfelkelő ezred soraiban harcolt az orosz hadszíntéren az 
első világháború folyamán. 1915. március 24-én halt hősi halált. Holttestét a fronton temették el, 
majd exhumálták és 1925-ben a budapesti Kerepesi úti temetőben helyezték végső nyugalomra. 
Síremlékét a hozzá hasonlóan erdélyi származású Siklódy Lőrinc szobrászművész alkotta.
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A most már itthon, az anyaföld ölén nyugvó fölé gránitsziklát helyezzetek, kemé-
nyet, acéltól szikrát hányót. És fenyőszál álljon mellette, sugár, égre törő. Erdély 
szikláját, Erdély fenyőszálát, érezze mindig hamvai felett. Lelkét ölelje át Erdély 
minden fiának örökké élő hálája és szeretete.

Erdély tiszteleg emléked előtt Désy Zoltán!

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka  
az Ugron család birtokában.
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A terézvárosi egységes Polgári Pártkör társasvacsoráján  
elmondott beszéd234

budapest, 1926 . december 3 .

tisztelt Uraim, kedves Polgártársaim!
Előttem felszólalt igen tisztelt barátom egy imát mondott,235 melyet mindannyian is -
mételtünk . ebben az imában három fogalomra tesz fogadalmat minden becsületes 
ember: Istenre, hazára és az igazságra . ebben az imában benne van egyszersmind 
minden becsületes magyar ember programja: az Isten, az Istenben való hit, az Isten 
parancsa szerint való élés, ami jelenti a családi élet tisztaságát, a szív jóságát, a be -
csületességet, az istenfélelmet; jelenti az emberek közötti egyenlőséget és jelenti az 
emberek közötti szeretetet .

ez kell, hogy bázisa legyen minden politikának, ezen kell alapulnia minden igazi 
politikának, mert a családi élet harmóniáján, az egyének tisztességén, becsületén, 
tehát vallásosságán, az egyének hitén nyugszik a családi élet boldogulása, ezeknek  
a családoknak összességén, az ebből kialakuló társadalom boldogulásán, a külön-
böző társadalmi rétegek, a különböző osztályok egyenlőségén és egyenlő tehervise-
lésén, egyenlő jogán és egyenlő kötelességteljesítésén épül fel a nemzeti boldogság, 
a nemzeti nagyság .

A második gondolat a nemzet, amely magában foglal mindenkit, aki magyarnak 
vallja magát, mindenkit, aki ennek a földnek kenyerét eszi; magában foglal a király-
tól kezdve a legutolsó koldusig mindenkit . A nemzeten belül mindenki egyforma, 
mindenki egyenlő, csak egy dolog tesz különbséget ember és ember között, hogy aki-
nek többje van, akár vagyonban, akár tudásban, akár képességekben, annak nagyobb 
a kötelessége, nagyobb a kötelessége vagyoni téren, s nagyobb a kötelessége az 
ország szolgálatának terén . e mellett csak egy különbség van, az, hogy becsületes-
nek kell lenni, mert ebből a fogalomból, amelyet nemzetnek nevezünk, csak az van 
kizárva, aki önmagát zárja ki azzal, hogy nem szolgálja nemzetét, nem szolgálja  
a társadalmat, a családját, mert nem dolgozik becsületesen .

234 1926. december 8–18. között képviselőházi választásokat tartottak Magyarországon. Ugron Gábor 
ennek keretében mondott kampánybeszédet budapest terézvárosi kerületében . A választásokon  
a gróf bethlen István miniszterelnök vezette keresztény-keresztyén, földmíves, kisgazda és Pol-
gári Párt (közismerten: Egységes Párt) több mint kétharmados győzelmet aratott. Ugronnak Buda-
pesten és kaposváron is sikerült mandátumot szerezni a kormányzó párt jelöltjeként . A két kerület 
közül a kaposvári megtartása mellett döntött .

235 A Papp-váry elemérné sziklay szeréna által költött Hiszekegy című revizionista imát szavalták el 
a társasvacsora résztvevői Ugron beszéde előtt.
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A harmadik fogalom pedig az igazság, amelyet mindenkinek keresnie kell, amely 
felé mindenkinek törekednie kell . Az igazságot keresi az, aki mint mesterember, 
mint egyszerű munkás, a mindennapi kenyerét keresi nehéz, verejtékes munkával. 
Az igazságot keresi a társadalmi rétegek minden tagja, s az igazságot keresi a nemzet 
vezetője, az igazság felé kell törekedni ahhoz, hogy előremenjünk, ne pedig vissza-
felé. Az igazságkeresés révén fejlődik, erősödik, gazdagodik a nemzet, s az igazság 
keresése azonos azzal a nagy céllal, amely mindannyiunk előtt kell, hogy lebegjen, 
hogy az igazság révén megdöntsük az igazságtalanságot, amely az emberekkel tör-
tént, az igazságtalanságot, amely az osztályokkal szemben történt, az igazságtalan-
ságot, amely a nemzetekkel szemben történt, elsősorban ezzel a nemzettel szemben, 
amikor tönkretették, megcsonkították . ezek ellen az igazságtalanságok ellen való 
küzdelemmel törekszünk a harmadik nagy gondolat: az igazság felé .

Így kell ezt a szép imát felfogni, melyet tisztelt barátom elmondott, és amelyre 
mindannyian hitet tettünk . Így kell mindannyiunknak egyesülnünk ebben az imá-
ban, és így kell ennek az imának jelében arra törekedni, hogy egymást megértve, 
magunk közül gyűlölséget kizárva, összefogjunk mindannyian, megteremtsük a le -
hetőségét annak, hogy mindenki a maga becsületes mesterségét szabadon végez-
hesse; megteremtsük a lehetőségét annak, hogy a szabadon dolgozó szabad emberek 
összessége dolgozni tudjon, összefogva a nemzet érdekében, a nemzet nagysága ér -
dekében .

ebben, tisztelt Uraim, benne van a mai egész politikai programunk . ebben benne 
van mindaz, amit közgazdasági téren követelünk, ebben benne van az iparnak, keres-
kedelemnek és mezőgazdaságnak érdeke egyaránt, de benne van elsősorban a nem-
zet nagy érdeke, amellyel játszani nem lehet, amellyel ilyen időkben, amilyeneket 
élünk s azok után, amiket ez a szerencsétlen nemzet kiállott, hazárdjátékot űzni nem 
lehet. Meggondolással, nyugalommal, s elsősorban nem beszélni kell, hanem dol-
gozni mindenkinek, s a mi kötelességünk, hogy lehetővé tegyük a munkát és a mun-
 ka révén a boldogulást .

Tisztelt Uraim! Legtermészetesebb dolog, hogy ezt a célt csakis a szabadelvű gon-
dolat alapján lehet elérni . ez a gondolat oly magas, oly fönkelt gondolat, hogy ennek 
alapján kell ma minden modern nagy államnak berendezkednie . ezt a gondolatot 
nem lehet kisajátítani . Halljuk azonban azt, hogy miképpen merészelünk mi, akik 
egész életünkben a szabadelvűség gondolatát hirdettük, s akik hirdettük ezt azokban 
az időkben, mikor ezeknek a hirdetése életveszedelemmel járt, hogyan merészeljük 
mi ezt a gondolatot hirdetni? úgy látszik, hogy vannak olyan urak, akik patentí-
rozták236 maguknak a szabadelvű gondolatot, és akik egyedül hivatottak ebben az 

236 kisajátít .
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országban a szabadelvű gondolatot hirdetni. Hát, ha valaki igazán hiszi azt, amit mi 
hiszünk, nem kellene-e örvendenie annak, hogy minél többen hirdetik ezt a gondo-
latot? Hát a szabadelvűség gondolatát szolgálja-e az, aki féltékenykedik arra, hogy  
a kormánypárton belül is vannak szabadelvű emberek? Hát a szabadelvűség gondo-
latát szolgálja az, aki azt hiszi, hogy csak neki szabad a vI . kerület, vagy nem tudom, 
melyik kerület egy részében hirdetni a szabadelvűséget és nem szabad ne  künk ezt  
a zászlót az egész országban meglobogtatni, s ennek révén az egész országot, ennek 
a nemzetnek többségét megnyerni e gondolat diadalának?

Ezek a támadások távol maradnak tőlünk és nem érintenek minket. Sokkal na -
gyobb és sokkal fontosabb az a cél, amelyre mi összefogtunk: sokkal szentebb az  
a gondolat, amelynek szolgálatában állunk, sem hogy minket ilyen támadások a mi 
nyílegyenes utunkról eltéríteni tudnának . Mi tudjuk, mert látjuk, hogy csak ezen az 
úton lehet ezt a nemzetet helyesen szolgálni. Mi tudjuk, mert ők bebizonyították, 
hogy nem tudják polgártársainkat előbbre vinni, hiszen az utolsó esztendőkben nem 
tudtak mást csinálni, mint egyik kudarcról és vereségről a másikba vitték bele pol-
gártársainkat . Mi a polgártársaink érdekét, szívünkön viseljük, mert mi nem akar-
juk, hogy oly esemény következzék be, hogy polgártársaink igyák meg a levét annak 
a helytelen politikának, melyet csinálunk . Mi az önök érdekének szolgáltában járunk 
ezen az úton és kérjük önöket, hogy ne hagyjanak el, segítsenek, nem a mi érdekünk-
ben, mert nekünk nem kell semmi, mi nem akarunk elérni semmit, csak dolgozni 
akarunk polgártársainkért .

Ha azt akarják, hogy előrehaladás legyen, ha azt akarják, hogy boldoguljanak, ha 
azt akarják, hogy a nemzet boldoguljon és nagy legyen, akkor támogassanak minket . 
Arra ürítem poharamat, hogy az a gondolat, amelyet mi hirdetünk, kivívja most  
a maga diadalát, és ennek révén rövid idő alatt elérjük azt, hogy az egész ország poli-
tikájának kormányzása a mi zászlónkra írt vezéreszmék szerint történjék .

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka  
az Ugron család birtokában.
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Rothermere tiszteletére237

budapest, 1927 . július 1 .

Örömmel ragadom meg az alkalmat tisztelt Közgyűlés, hogy egy olyan indítványt 
indokoljak meg, kevés, de annál inkább szívből jövő szavakkal, amely indítvány, úgy 
érzem, az egész törvényhatóság helyeslésével találkozik .

Hiszen elválaszthat minket, magyarokat a napi politikai felfogás és érzésbeli 
különbségek, a különböző világnézet, különböző foglalkozási ághoz, vagy osztály-
hoz való tartozás, de egy kérdésben nincs – nem lehet – magyar és magyar között 
különbség . Csonkamagyarország határain innen és azokon túl, és ez az a mindnyá-
junk lelkében élő meggyőződés, hogy a trianoni békediktátum a világtörténelem 
egyik legnagyobb igazságtalansága, mert hiszen ez a magyar nemzetet földrajzilag, 
közjogilag, közgazdaságilag és kulturális szempontból, de főkép néprajzilag dara-
bokra tépő igazságtalan béke egyformán sújtja a magyar nép minden egyes rétegét, 
minden egyes tagját .

Ennek az emberi civilizációt megcsúfoló békének a megváltoztatását segíti elő 
tulajdonképpen minden magyar ember a maga mindennapi munkájával, ezt a célt 
szolgálja a tudós, az író munka az asztal mellett, ezt szolgálja az ekevas, mikor baráz-
dát húz az életet adó búzamagnak, ezt a gyárak füstölő kéménye, ezt a verejtékező 
munkásnak kérges tenyere .

A magyar lélek és szív érzése, a magyar agy és kéz munkája szét kell repessze azo-
kat a bilincseket, melyeket reánk raktak .

De ha a civilizált világ azt akarja, hogy az a feszítő erő robbanáshoz ne vezessen 
és a reparáció238 békés úton következzék be, úgy be kell lássa, hogy a magyar igaz-
ság egyetemes igazság, minden népnek igazsága és ennek az igazságnak kivívása 
egyetemes emberi kötelesség .

Ezt az igazságot találta meg a nagy angol nemzet egyik vezető elméje, viscount 
Rothermere,239 amikor a világárva magyar nemzetnek, melynek oly sok ellensége 
volt mindig, és oly kevés önzetlen barátja, egy a Daily Mail-ben megjelent cikkében 

237 Ugron Gábor Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának Közgyűlésén szólalt fel.
238 kárpótlás, elégtételnyújtás .
239 Harmsworth, Sidney Harold (1868–1940) Rothermere első vikomtja, brit sajtómágnás. A század-

forduló körüli években indította népszerű lapjait, melyeknek köszönhetően nagy vagyont szerzett. 
1927-ben látogatást tett Magyarországon és a revízió ügye mellé állt .
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segítségére sietett .240 A cikk a civilizált világ józan eszéhez szólt, és megtalálta az 
utat a mi szívünkhöz .

A Daily Mail a világ legelterjedtebb és leginkább olvasott lapja, a legnagyobb an -
gol újságkonszern vezérének, viscount Rothermere tollából nem hozhat olyan cikket, 
mely egyszersmind ne jelentené a világ közvéleménye egy nagy részének a helyes-
lését .

Most egy olyan tekintély, mint ez a lap, csak úgy alakulhat ki, és csak úgy tart-
ható fenn, ha állandóan hű tükrét nyújtja az olvasók milliói gondolatának és érzés-
világának .

A cikkre nem csak a mi szívünk dobbant meg, hanem felfigyelt reá az egész világ. 
Hatásának hullámgyűrűi még ma is fodroznak az egész világsajtóban, barátságosban 
és ellenségesben egyaránt . e cikket, az abban foglalt európai gondolatok horderejét 
nem szabad sem elbizakodottan túlbecsülni, sem botorul lebecsülni .

De meg kell becsülni azt a férfiút, aki bátran és önzetlenül lándzsát tört igazsá-
gunk, a magyar igazság és jog, az egyetemes jog és igazság mellett .

Kötelességet teljesítünk tehát, ha mi is, a főváros törvényhatósága, a főváros kö -
zönsége nevében, megragadjuk és megszorítjuk a felénk nyújtott jobbot, magyar sze-
retettel és hálánk jeléül átnyújtjuk a derék férfiúnak igaz tiszteletünk és nagyra-
becsülésünk cserfakoszorúját .

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka  
az Ugron család birtokában.

240 A Daily Mail 1927. június 21. számában közölt cikket Rothermere-től Magyarország helye a nap 
alatt címmel, melyben a lord az első világháborút lezáró békediktátumot kritizálta. Írása Magyar-
országon nagy lelkesedést keltett . Ld . légrády ottó: Igazságot Magyarországnak! Pesti Hírlap, 
é . n . 37–38 . tarján M . tamás: 1927. június 21. „Magyarország helye a nap alatt” – Lord Rothermere 
cikke a revízióról. http://www .rubicon .hu/magyar/oldalak/1927_ junius_21_magyarorszag_
helye_a_nap_alatt_lord_rothermere_cikke_a_reviziorol/ (letöltve: 2019 . október 31 .)



134

Apponyi Albert-serlegbeszéd241

budapest, 1939 . február 14 .

kegyelmes Asszonyom!242 Mélyen tisztelt Uraim!
Nehéz feladat előtt állok, amikor Apponyi Albertről, ennek a Körnek felejthetetlen 
emlékű elnökéről, halálának hatodik évfordulóján a Kör megtisztelő bizalmából 
megemlékezem. Nehéz a feladat, mert hiszen az ő közéleti pályafutása több mint hat 
évtizedet ölelt fel, az 1870-es évek legelejétől egészen 1933-ig, halála napjáig. Két 
emberöltő, amelynek első fele ma már történelem, a második fele pedig a jelenkor 
politikájának korszaka. Nehéz a feladat, mert ő élete első felében atyai barát volt, 
atyám barátja, küzdő társa és élete második felében az én kortársam. Nehéz a feladat, 
mert hiszen meg kell emlékeznem az államférfiúról, aki egyike volt a legnagyobbak-
nak a magyar történelemben és az emberről, aki egyike volt a legjobb embereknek 
ezen a földön. Legnehezebbé az teszi hivatásomat, hogy úgy az államférfi, mint az 
ember, pályafutásom első pillanatától politikai eszményképem és emberi ideálom. 
Ilyenformán akkor, amikor egy államférfiról és egy igaz emberről való megemléke-
zésem elsősorban megköveteli az objektivitást, be kell valljam, hogy elfogult vagyok 
vele szemben, mert végtelen volt a nagyrabecsülés és mérhetetlen a tisztelet, amely-
lyel ez iránt a fehérlelkű és aranyszívű államférfivel szemben viseltettem és őszinte 
a szeretet, amelyet az apostoli magaslatra emelkedett ember iránt érzek . Mi az oka 
az én szubjektivitásomnak, melyek azok az államférfiúi tulajdonságok és azon em -
beri tulajdonságok, amelyek miatt politikai és emberi ideálommá vált Apponyi 
Albert? Melyek azok a politikai eszmék, gondolatok, tettek, amelyeket magam is 
mindig kö  vetni akartam és követni akarok és melyek azok az emberi jellemvoná -

241 Ugron gábor a budai katolikus kör által az Apponyi Albert gróf halálának hatodik évfordulója 
alkalmából rendezett emlékvacsorán mondta el az Apponyi-serlegbeszédet . A nemzeti kaszi-
nóban tartott széchenyi-serlegbeszédek mintája alapján nagy divat volt a dualizmus idején és  
a Horthy-korban serlegbeszéddel tisztelegni elhunyt közéleti nagyságok emléke előtt. – Apponyi 
személye körül a trianoni békediktátum hatására, a revizionizmus eszméjére alapozva alakult ki 
kultusz . ennek jegyében szervezett Apponyi-serlegbeszédeket a budai katolikus kör, a gróf halá-
lának évfordulóira. A politikai személyi kultuszok közös ismertető vonása a kultusz hősének egy-
oldalú, kritikátlanul elfogult, pozitív beállítása. Ettől Ugron serlegbeszéde sem volt mentes. Az 
Apponyi-kultusz jellemzőiről ld. SzécSényi András: Apponyi Albert kultusza a két világháború 
között . Valóság, 2013/9 . 40–54 . 

242 Az emlékvacsorán megjelent Apponyi Albert özvegye, dietrichstein-Mensdorff-Pouilly klotild 
grófnő (1867–1942), aki állandó meghívott vendége volt az elhunyt férje kultuszát ápoló rendezvé-
nyeknek .
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sok, amelyek eszményképemmé tették? Ez a mai emlékezésemnek a témája, midőn 
Apponyi Albert halála hatodik évfordulóján ezt az emlékserleget kezembe veszem .

Apponyi Albertnek, mint államférfiúnak alaptulajdonsága a nagy műveltség, óri-
ási kultúra és alapos tudás . jártas az államtudomány, jogtudomány és társadalompo-
litika minden ágazatában, gondolkodásban mindig filozófiai magaslatra emelkedett 
és emellett a történelemtudomány és a művészetek minden ágának mestere. Műkö-
désének jellemvonásai: lelkiismeretesség, felelősségérzet, önzetlenség, következe-
tesség, elvhűség, kitartás, szociális érzés. Ember, aki hisz eszméiben, államférfi, aki 
hisz hazája jövőjében és optimista mindhalálig. És mindez párosul a jó Isten akara-
tából számtalan más adománnyal. Szép, férfias megjelenés, csodálatosan zengő hang, 
hihetetlen nyelvkészség, nagyszerű memória. A szónoklás utolérhetetlen művésze és 
mestere . nála a politikus hibái – ki van hiba nélkül – mindig emberi erények . Ha 
tévedett, tévedett az emberek megítélésében, mert mindenkiről feltételezte, hogy 
olyan, mint ő. Annyira távol állott tőle minden ravaszság, önzés, hatalomra vágyás, 
hamis becsvágy, hazugság, félrevezetés, intrika, felelőtlenség, cinizmus, becstelen-
ség, embertelenség, és hitványság, melyek sokszor nagy szerepet játszanak a poli-
tikai harcokban, úgy annak színpadán, mint kulisszái mögött, hogy nem tudta fel-
tételezni embertársainál ezeket a tulajdonságokat, amíg meg nem győződött az 
ellenkezőjéről. De sokszor késő volt a bánat és jól tudom, lelkileg mennyire szenve-
dett, amikor lépten-nyomon csalódnia kellett. Irtózott az erőszaktól, a lelki kényszer-
től, az elnyomástól és a kegyetlenségtől. Utálta a gorombaságot, a durvaságot, a jel-
szavak üres puffogtatását és a politikában sem feledkezett meg soha arról, hogy min-
den ember Isten képére teremtetett és jobban szerette felebarátját, mint önmagát .

Apponyi Albert, mint fiatal politikus konzervatívnak nevezte magát. És ez a kon-
zervativizmus elkísérte egész pályáján . Az a nemes konzervativizmus, amely a múlt-
 ra, a hagyományokra épít, de amely mindig figyelemmel kíséri a koreszméket, és 
amely olyan időkben hordozta már magában azt a bizonyos szociális olajcseppet, 
amikor ezt a szót a magyar politikában még egyáltalán nem használták . Apponyi 
politikája nacionalista . A nacionalizmus legtisztultabb értelmében . nem a jelszó volt 
a fontos, hanem a cselekvés .

Apponyi politikai működése az abszolutizmus után, az 1867-es kiegyezés nyomán 
vette kezdetét . Ausztria és Magyarország viszonya egy közjogi békekötésben, de 
kompromisszumon alapult. Mint minden kompromisszumnak megvolt az előnye is, 
megvolt a hátránya is . Azonban természetes, hogy a magyar történelemnek múltja és 
ennek a múltnak tanulságai nem vesztek el a homályban ezzel a kiegyezéssel . Hiszen 
végeredményben maga a kiegyezés tulajdonképpen egy kerettörvény volt, amelyet 
azok kellett, hogy tartalommal megtöltsenek, akik ennek nyomán politikai vezér-
ségre voltak hivatottak . és természetes, hogy ezen munkában voltak súrlódások  
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a Monarchia két fele között, meg az uralkodó ház és a magyar nemzet között, bár-
mennyire is fátyolt borítottunk a múltra és természetes az, hogy ilyformán a kiegye-
zés utáni évtizedekben erősen dominált e közjogi kérdés. Ezen közjogi harcnak, 
Apponyi Albert volt az egyik vezére. Könnyű ma ezt mondani, hogy ez a harc üres 
szőrszálhasogatás volt.

nem, tisztelt Uraim!
Akkor ez kötelessége volt minden igaz embernek . ez volt a magyar alkotmány,  

a magyar függetlenség és a magyar szabadság megőrzésének egyik eszköze. Ahogyan 
közjogi harcok voltak a múltban szabadságharcaink, Rákóczi, bocskai és kossuth 
küzdelme is más eszközökkel . Ugyanazokért az eszményekért folyt a küzdelem, 
mint ebben a békés korszakban, csakhogy a kiegyezés után, közjogi téren nem kard-
dal kellett megvédelmezni a nemzet függetlenségét, szabadságát, hanem közjogi 
téren kellett biztosítani a 67-es kiegyezés megfelelő kifejlesztését. Szabadságharc 
volt ez is, kötelesség volt ezt a harcot végig vinni és nem tudja az, hogy mit jelent  
a magyar függetlenség és hogy mennyire a magyar függetlenség és a magyar szabad-
ság az egyedüli alapkő, amelynek révén fennmarad tovább is a nemzet, aki ezekről  
a harcokról, amelyekben Apponyi Albert oly tevékeny részt vett megvetőleg, vagy 
kicsinylőleg nyilatkozik. Apponyi Albert küzdelmes politikai életének egy másik fő 
korszaka, a magyar nemzeti hadsereg megteremtéséért való küzdelem volt. Könnyű 
ma azt mondani, hogy egy magyar színű lobogóért, kardbojtért vagy a magyar 
vezényszóért kár volt olyan politikát inaugurálni,243 mely politikai végeredményben 
a világháború siralmas eredményeihez vezet . vajon azok a politikusok az 1880–90-es 
években, akik szemben álltak Apponyi Alberttel és társaival az élén, a közös hadse-
reggel szemben tudhatták, hogy 1914-ben be fog következni a világháború, be fog 
következni egy olyan külpolitikai szövetségi rendszer, amely szövetségi rendszer 
végeredményben a háború elvesztéséhez vezetett? vagy tudhatták előre, hogy az 
egyesült államok beavatkozása révén fogjuk elveszteni a háborút?

nem, tisztelt Uraim!
Az a küzdelem, melyet Apponyi kifejtett a magyar hadsereg megalapozásáért, ez 

egy köteles küzdelem volt és megtagadnám én is édesanyámat, de megtagadnám 
őseimet is, ha ezt a küzdelmet kritizálni merném. És állítom, hogy az a nemzeti had-
sereg, amelyet trianon után meg tudtunk teremteni, nem lett volna az a fennkölt szel-
lemű hadsereg, ha nem lettek volna Apponyi Albert és társaik, akik már a múltban 
azért a szellemért küzdöttek, mely ma a hadseregnél uralkodik .

Apponyi politikai harcainak harmadik étappja egyházpolitikai téren mozog . Ab -
ban a liberális korszakban, amely tulajdonképpen nem volt liberális, ő volt az, aki 

243 bevezetni .



137

társaival azon az állásponton volt, amelyen ma, merem állítani, van Magyarország 
egész keresztény társadalma . Hogyha tudjuk azt, hogy milyen gondolatokért folyt 
akkor a küzdelem, akkor látjuk, hogy az államosítással szemben a felekezeti oktatás, 
a polgári házassággal szemben az egyházi házasság szentsége, gyermekeink neve-
lése és vallása a családi élet szentsége voltak akkor vita tárgyai, és mai szemmel, mai 
korszellemmel nézve nem tudjuk megérteni, hogy miképpen lehetett ezen kérdések 
felett vitázni . Amikor annyira világos az, hogy azoknak volt igaza, akik Apponyi 
Albert mögött állottak . vagy, hogy egy inkább a parlamenten kívüli nagy küzde-
lemről emlékezzenek meg, amelyet ő a katolikus autonómia érdekében kifejtett, 
kifejtett azokkal a férfiakkal, akik mint erdélyiek tudták, hogy mit jelent a katholikus 
autonómia . Ma az Aktio Catholika idejében látjuk, hogy mit jelentett volna a katho -
likus társadalom megszervezése és bekapcsolása az egyházi életben ez előtt negyven 
esztendővel és mennyire másképpen alakult volna a magyar történelem és a magyar 
politika, ha akkor Apponyi Albert nyomdokait követjük .

És mindezen küzdelmei közben küzd állandóan minden elnyomatás és erőszak 
ellen. Küzdött az egypártrendszer ellen, mely itt a szabadelvű párti uralom idejében 
volt . küzdött a párt abszolutizmusa ellen és küzdött az ellen a korrupció ellen, mely 
minden abszolutizmussal vele jár . és küzdelemmel küzdött állandóan a szabadság-
jogok mellett, mert a szabadságjogok voltak egyelőre a biztosítékok a pártabszolu-
tizmussal és korrupcióval szemben, mely ezek elnyomatásával tudta csak uralmát 
fenntartani . végeredményben Apponyi Albert pályafutása elején a 67-es politikát 
iparkodott kifejleszteni. De amikor meggyőződött arról, hogy az ő politikai eszköze-
ivel az el nem érhető, és amikor vele szemben mindig jobban megerősödött a pártab-
szolutizmuson keresztül a parlamentnélküli abszolutizmusnak gondolata, a 48-as 
programot tette magáévá . de azért úgy a 67-es, mint 48-as irányzatban teljesen kö -
vetkezetesen ugyanazt a politikát vallotta . Az emberi szabadságjogok az Isten képére 
teremtett embereknek az egyenlősége, ami nem téveszthető össze azzal, amit ezekbe 
a jogokba belemagyaráznak azok, akik ezen a réven visszaélni akarnak a nemzettel 
szemben, a szabad sajtó, szabad lelkiismeret a maga krisztusi tisztaságában, amely 
egyszersmind alap, hogy emberi életet élhessünk, ezek mindig eszményképei voltak 
és ezektől soha semmiféle időben el nem pártolt. Senki úgy, mint ő nem építette fel 
jobban a maga politikáját a jog és a kötelesség egyforma érvényesülésére .

Mert, tisztelt Uraim, kötelességet nem teljesíteni és jogot követelni épp olyan bűn 
a nemzet ellen, mint kötelességet teljesíteni, de jogot nem adni .

Egész élete, egy egész rövid időtől eltekintve, Széll Kálmán kormányzása idején 
és kivéve azt a két időszakot, amikor ő maga vallás- és közoktatásügyi miniszter 
volt, az ellenzék padjain telt el, és hogyha valaki olyan azonosítja vele magát, mint 
én, akkor azt kell mondanom, hogy ez a tény a legerősebb kritika azzal a kormány-



138

zattal szemben, amely az alatt a negyven esztendő alatt inauguráltatott. Apponyi 
ellenzéki maradt akkor is, amikor az összeomlás bekövetkezett . ellenzéki maradt  
a háború alatt is, azonban becsületesen teljesítette a maga kötelességét és senki sem 
mondhatja azt, hogy akár egy szavával is hátráltatta volna azt a hősi küzdelmet, ame-
lyet a nemzet a háború alatt vívott .

és amikor bekövetkezett trianon, ez az ellenzéki ember vállalkozott arra a keser-
ves szerepre, hogy ő vezette Magyarország küldöttségét megkötni azt a megállapo-
dást,244 mely széttépte, megcsonkította és bilincsbe verte az országot . nem volt ma -
gyar ember, akinek szemében ebből kifolyólag Apponyi Albert ne nőtt volna még 
nagyobbra. Teljesítette kötelességét később is, egyedül, párt nélkül ülve az ellenzé-
ken, amikor megint hozzá fordultak, amikor valaki kellett, aki Magyarországot mél-
tóan képviselje a népek szövetségében . Az ellenzéki Apponyi vezette a delegációkat 
a népszövetségi tárgyalásokra és ő volt az elsősorban, aki ott a nemzetek színe előtt 
visszaszerezte ennek a csonka országnak becsületét. ő volt a legelső, akin keresztül 
az új korszak nemzetközi politikusai megismerték Magyarországot . Rajta keresz-
tül becsülték meg újra ezt a nemzetet és rajta keresztül tanulták meg értékelni és tisz-
telni . Apponyi Albert a háború utáni korban két nagy gondolatért küzdött . Az egyik 
volt a jogfolytonosság nagy gondolata; a másik a szent korona közjogi és területi 
birtokállományának a visszaszerzése . ezen szent gondolatok szolgálatában hunyt el 
a harctéren, Genfben, ő a nemzet lelkiismerete, a nemzet jogainak, alkotmányának, 
tisztességének és becsületének őre, a csonka haza bölcse.

Apponyi Albertnek államférfiúi jellemképében benne van az ember jellemképe is. 
Csak annyit teszek hozzá, hogy hívő ember, alázatos, lelke mélyéig vallásos, Isten 
parancsának engedelmeskedő, ennek megfelelően élő és az úr akaratában meg-
nyugvó keresztény ember és lelke mélyéig katolikus . Példaképe a katolikus ember-
nek. Egész élete egy mindent felölelő katolikus imádság. Hívő katolikus, tehát jó 
ember, szent ember. Hívő katolikus, tehát imádja Istent és utána szüleit, hitvesét, 
gyermekeit. A pater familias példaképe, hűséges jó barát, jó ember, szerető ember.  
A magyar úr, a magyar főúr, a magyar jellem, a magyar képesség, a magyar talentum 
szobrát róla mintázhatnák. Rangját, tudását, képességeit soha sem fitogtatta. Monu-
mentális főlényét soha sem éreztette. Egyenes dereka soha nem hajolt meg, csak ha 
szegény felé nyúlt . felfelé büszke, lefelé alázatos . életbölcselete fenséges, életmódja 
magasztos, megnyilatkozásaiban próféta, példaadásában apostol .

244 Ugron itt félreérthető módon fogalmazott. Bár Apponyi volt a békedelegáció elnöke 1919 decem-
bere és 1920 májusa között, de tisztségéről lemondott és a békediktátum 1920. június 4-iki aláírá-
sára már nem őt jelölte ki a Simonyi-Semadam-kormány. Ld. gUlyáS László: A Horthy-korszak 
külpolitikája 1. Az első évek. 1919–1924. Máriabesnyő, Attraktor, 2012. 16–26. 34–35. vizi László 
tamás: A trianoni ceremónia . Emlékeztető, 2017/1–2 . 23–41 .



139

éppen ezért tisztelt Uraim, mélyen meghatva és alázatosan állok atyám jó barátja, 
küzdő társának, nekem miniszterem, majd minisztertársam, politikai pályám és 
magánéletem vezérlő fáklyája, nagy emléke előtt és emelem ezt a serleget arra, hogy 
adjon a jó Isten minél több olyan vezért hazánknak, mint amilyen Apponyi Albert, 
az államférfi és az igaz ember volt. Mert akkor bízva bízhatunk egy jobb, szebb, bol-
dogabb és emberibb kor eljövetelében és bízva bízhatunk a magyar szent korona 
teljes birtokállományának, minden magyar jogot és magyar kötelességet felölelő 
egyetemességének hallelujás feltámadásában .

Ugron Gábor nyugalmazott belügyminiszter hagyatéka 
az Ugron család birtokában.
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