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Újabb két kiemelkedő kötetet mutatott be az Argumentum 

Az Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és az 
Argumentum Kiadó két alapvető történelmi tárgyú könyvet mutatott be a Parlamentben: 
a Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig, valamint a Hegedüs 
Sándor, a százkezű politikus c. dokumentumokkal ellátott tanulmánykötetet. Jó szívvel 
ajánljuk figyelmébe minden minőségi gondolkodónak! 

Törzsi közgyűléseink (Kurultáj, Nagy Szala/Zala), az Aranybulla és a Szent Korona-tan 
nyomán a legősibb gyűlésező és alkotmányozó nemzetek egyike vagyunk a világon. 
Jelenlegi alaptörvényünkkel pedig a legkorszerűbb közéleti keretben tanácskozunk, 
döntünk. 

Hegedüs Sándor úgy tartotta: „Tettel, alázattal az ország érdekében!” A „százkezű” 
politikus hajdani nagyjaink egyike, ma is követendő példa! 

Historikus nemzet lévén mindig élénk érdeklődés kíséri a történelmi, társadalmi tárgyú 
műveket, az ilyen könyveket megjelentető, rangos kiadók közé tartozik a Láng József vezette 
Argumentum Kiadó. Nomen est omen, hiszen nevéhez híven a könyvvállalkozás – matek 
nyelven, mint független változó – hitelesen, magas színvonalon érvel, bizonyítja: ha érdemes 
műveket választ és azokat a legnagyobb szakmai igényességgel kínálja közönségének, akkor 
bizonyítást nyer, hogy szerző és kiadó egyaránt eléri célját, jutalmát (az olvasók s a kritikusok 
kegyét). Ki ne emlegetné hálás szívvel az olyan Argumentum kiadású könyveket, mint pl. A 
nők világa, A magyar ördögregény vagy az Áldott vagy, Káin és A technopuccs dosszié. 
Történelmi szemszögből roppant érdekfeszítő a Gall Névtelen (Gallus Anonymus): A lengyel 
fejedelmek, avagy hercegek krónikái és tettei, amely számos magyar vonatkozást fed föl és 
Közép-Európa első egyetlen kézírásos történeti összefoglalója. Korunk kérdéseire is rámutat az 
állóháború előzményeiről szóló mű, de rendkívül érdekes A legnagyobb pennaháború c. kötet 
is (Kazinczy – nyelvkérdés). Szóval, érdemes fölkeresni az Argumentumot, akár webáruházán 
keresztül is. 

Most újabb két kiemelkedő művel lepte meg igényes olvasótáborát az Argumentum: Rendiség 
és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig, valamint a Hegedüs Sándor, a 
százkezű politikus c. dokumentumokkal ellátott tanulmánykötettel. Első bemutatkozásukat a 
Parlamentben ismerhettük meg, mivel a legmagasabb szintű közéleti fórumok története az 
elődökkel együtt a neogótikus csodaépülethez kötődik s az Országgyűlés Hivatala – 
Argumentum közös kiadásában látott napvilágot. 

Bellavics István, a kultúrához, tudományhoz szorosan kötődő OH Közgyűjteményi és 
Közművelődési Igazgatósága vezetőjének köszöntő szavai után az első kötet került terítékre 
Fazekas István egyetemi docens, levéltáros jóvoltából. Az izgalmas szellemi kalandozást 
kínáló tanulmánygyűjtemény alapja az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
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bölcsészettudományi karai által 2012-ben szervezett tudományos tanácskozás. Az ott 
elhangzott előadásokból állították össze a szerkesztők ezt a kötetet. A parlamenti történetírást 
vázoló Kecskeméti Károly után kronologikus sorrendben, a vármegyei korszaktól a Monarchia 
megszűntetéséig terjedően harminc Klió szolgálatába szegődött szerző, köztük pl. Gergely 
András történész professzor, egyetemi tanár, a VERITAS Történetkutató Intézet dualizmussal 
foglalkozó csoportjának irányítója által az 1848-as parlamentről írt tanulmányában kaphatunk 
legátfogóbb képet ősi intézményünkről. (Hiszen ha úgy tetszik, kezdeti közös tanácskozásaink 
a - közmegegyezéssel záruló vérszerződéshez, a napjainkban is fölelevenített Kurultájhoz és a 
nagy Szalához/Zalához kapcsolhatók, továbbá a Magna Charta mellett mi, magyarok alkottunk 
elsőként alkotmányt Európában, de az Aranybullán kívül különleges, szakrális Szent Korona-
tana csak a magyarságnak van!) 

Az igényesen összeállított tanulmányfűzérben a 
középkor után a XVI-XVII. század, még inkább a XVIII. 
és a „hosszú XIX. szd.” országgyűlései, diétái, valamint 
a nemesség szerepel hangsúlyosan, mint kutatási célpont 
számos új ténnyel gazdagítva ismereteinket. Külön 
színfolt a munkácsi püspök és káptalan erőfeszítései a 
parlamenti részvételért, továbbá az 1840-es években 
kirobbant vita a képviselők – pozsonyi diétavárosi - 
lakhatásáról (ingyen szállásáról), avagy a korrupció vagy 
„hazafias cselekedet témáját taglaló tanulmány (ma is 
időszerű). Roppant érdekes a korabeli (XVIII. szd-i és 
reformkori) elit kérdésköre, a politikai, képviselői 
életpálya, illetve a nyelvezet elemzése. Ma is megérne 
egy misét (minőséget keresve). S most is aktuális az 
összehasonlítás, amelyre a Reichstag s a szejm, illetve a 
magyar országgyűlés komparatív analízise a követendő 
kötetünk nyomán. A tanulmánykötet tehát összességében 
kitűnő keresztmetszetet nyújt a magyar parlamentarizmusról és további kutatásokra ösztönöz. 

Meglepően gazdag tárgy- és tényanyagú a Hegedüs 
Sándor, a százkezű politikus című átfogó, tanulmányokon 
kívül dokumentumokkal teli munka, melynek előszavát 
Kövér László házelnök fogalmazta meg, a szerkesztés 
pedig Katona Tamás történészre, majd halála után Szász 
Zoltánra hárult, aki bevezetőt is írt. 

Hegedüs Sándor (1847-1906) ifjúkorát és hosszú kötődését 
alma materéhez, a kolozsvári református gimnáziumhoz 
Kolozsvári József; a leghosszabb s lélegzetelállítóan 
adatgazdag, árnyalt fejezetet Ujváry Gábor történész, a 
VERITAS Történetkutató Intézet két világháború közötti 
időszakot kutató csoportjának vezetője gyűjtötte egybe. 
„Szinte lehetetlen munkát, alapkutatást végzett” – rögzítette 
Pók Attila, az MTA Bölcsészettudományi Kar 
Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, a 
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Hegedűs-mű ismertetése kapcsán. 

Mindamellett Ujváry Gábor, az új, korszerű szemléletű, alapos kutatói igényű és szorgalmú 
történész részletekbe menően megvilágította, mit foglalt magában a Mikszáth Kálmán által („a 
félkezűek országában”) „százkezű politikusnak” nevezett Hegedüs Sándor publicista, szakíró, 
gazdálkodó, pénzügyi szakember, akadémikus, politikus pályaíve, amelynek a munkán kívül a 
(a pl. a magyar, benne a erdélyi, felső-magyarországi/felvidéki magyar áruk védelmében 
megnyilvánuló) honszeretet, a család és a mély református vallásosság adott szilárd pillért Ez 
utóbbi fejezet Tőkéczki László történész remeklése. Hegedüs országgyűlési (elébb 
abrudbányai, majd kolozsvári) képviselői működését Nyikos László, a Széll Kálmán-kormány 
kereskedelemügyi miniszterségét pedig Kárbin Ákos gereblyézte egybe nagy műgonddal. 

A szerzők gondolataiból kitűnik: a soknemzetiségű, sokvallású Magyar Királyságban – minden 
nagy- és kisantant hazugság dacára – miként élt békésen, együttműködően Mária országának 
minden jóakaratú tagja, köztük Erdély fia, Hegedüs Sándor. Az ázsiai-európai örökség tehát 
bizton folytatható, ha végre minden ki fölismeri Kárpát-Hazában a közös sors, 
egymásrautaltság mindenekfölötti követelményét. 

Külön izgalmas, hogy miként maradt hitében, hazafiságában, nézeteiben, erkölcsös mivoltában 
erős ellenzéki, majd kormánypárti politikusként. A Jókaihoz köthető Hon c. lap ellenzékben 
sem pocskondiázott senkit, semmit, vagyis konstruktív volt. És a nagy mesemondóhoz 
rokonsággal is kötődő (felesége Jókay Jolán, az író unokahúga volt) Hegedüs e számottevő 
kapcsolatra még a gyanú árnyékát sem engedte rávetülni ennek elvtelen kihasználásával, némi 
nepotizmussal. Csakis önnön tudására, tehetségére támaszkodott, szorgalmára, hihetetlen 
munkabírására, s ami szintén ma is követendő közéletünkben: a személyes jelenlétére, önálló, 
saját döntéseire – legjobb belátása, vagyis kérlelhetetlen következetessége, mély erkölcsisége 
és őszintesége, magas műveltsége, tudása, humanizmusa, haza- és családszeretete vezérelte. 
Mindezek alapján fejthető meg a siker titka. Hát ily módon Pók Attila is arra utalt, hogy a 
múltból merítkező történészt, kutatót is leginkább a jelen s jövő érdekli leginkább. 

S hogy minderre miképpen derült fény, hogyan válhatott közkincsünkké Hegedüs Sándor élete, 
jelleme? Nos, ez Kovács László történész elévülhetetlen érdeme. Ő, a Hegedüs-hagyaték 
gondozója tárta föl előttünk, hogyan bukkant rá egy budai (Orsó-dűlői) társasház pincéjének 
renoválása nyomán hét utazóbőröndre, amelyek Hegedüs Sándor életét, életművét rejtették 
eladdig s a csodával határos módon megmaradt. Köszönhető mindez a kiváló férfiú lányának, 
Hegedüs Rózsikának, aki a magánképektől, leveleken, újságcikkeken, tárgyakon át az utazási 
följegyzésekig mindent megtartott, gondosan elrendezett. 

A „fényes elme, vasakarat, hangyaszorgalom, jellemes nemzeti munka” alapján Kolozsvár is 
szobrot kívánt állítani nagy szülöttei egyikének, az őt képviselő, pártoló Hegedüs Sándornak. 
Ám ezt (mint oly sok mindent!) a rablóháborút követő kis- és nagyantantos trianoni diktátum 
ezt megakadályozta... Apropó, a terézvárosi Szófia utca egykoron Hegedüs Sándor nevét 
viselte!... Most sem késő köztéri elnevezéssel, szoborállítással olyan igazán hiteles, kiemelkedő 
közéleti személyiségnek emléket állítani s példaképként az utókor elé állítani, mint Hegedüs 
Sándor. Épp ideje volt, hogy visszahelyezzük őt a nemzeti közemlékezetbe! 

Aki a fentebb ismertetett két művet tanulmányozza, hamarost ráébred: jócskán adósai vagyunk 
hagyományőrzésben s követésben a múltnak s köteles felelősei a magyar jelennek s jövőnek. 



 SA J T Ó M E G J E L E N É S E K  A R C H Í V U M A  

 
FORRÁS: http://kilato-
hidegkut.hu/index.php?cikkId=1872&cikkCim=%C3%9Ajabb_ket_kiemelkedo_k
otetet_mutatott_be_az_Argumentum 

 

4 
KÖZZÉTÉVE: 2014. szeptember 24. KILÁTÓ 

Oszlánszki Tamás 


