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75 éves a Hét Nap
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a oga j szíve e egy ár át-me en ei tele ülést kezdeményezést.
Azt javasoljuk, hogy ki-ki válasszon egy várost,
falut, amihez kötődik, vagy ami iránt érdeklődik.
Ehhez egy honlap biztosít keretet, (fogadjszivedbe.
chartaxxi.eu) ahol a jelentkezők megindokolják a
választásukat, és módjuk van arra, hogy az egyszeri indokolás után folyamosan töltsenek fel tartalmakat, személyes élményeket, fényképeket, videókat az adott településről. Természetesen nemcsak
az anyaországban élőket hívjuk. Jó volt, hogy sok
határon túli anyaországi települést választott, de
talán még jobb, hogy erdélyi magyarok kárpátaljai települést is jelöltek. Az ukrajnai állapotokat
ismerve tiszteletreméltó, hogy volt Kárpátalján,
aki saját lakóhelyét „fogadta szívébe”. Indoka:
mert itt élni jó. Igen, a magyarság megmaradásának kulcsfontosságú eleme a lokálpatriotizmus,
s örvendetes, hogy ez a kezdeményezés ezt is a
felszínre hozta.
Tavaly karácsony előtt indítottuk a mozgalmat, eddig hatodfélszáz ember jelentkezett, közülük többen a diaszpórából is: Skandináviától
Dél-Amerikáig. Az Ausztriában élő magyarok közül ugyan még csak egy résztvevő van, de bízunk
benne, hogy ez nem sokáig marad így. Magyarországról Burgenland iránt van érdeklődés. Kilenc
települést már befogadtak. Ezek: Fertőmeggyes/
Mörbisch am See, Nagyhöflány/Grosshöflein,
Szarvkő/Hornstein, Németújvár/Güssing, Fraknó/Forchtenstein, Doborján/Raiding, Veperd/
Weppersdorf, Alsóőr/Unterwart, Borostyánkő/
Bernstein, Őrisziget /Siget in der Wart. (Fontosnak
tartjuk, hogy mindenütt szerepeljen a ma hivatalos név.)
Ajánlom a tisztelt olvasók figyelmébe a magyar
nemzet egységének ezt a megjelenítési módját azzal, hogy ezt a lelki kapcsolatot, amit a fogadj a
szívedbe kifejezés jelez, ne tekintsék titoknak, hanem osszák meg, elsősorban a befogadottakkal,
de másokkal is. A nyomtatott szó és az internet,
a rádió és a televízió sok helyre eljut, de az emberek az információk özönében jobban figyelnek a
személyes szóra.
Végezetül kívánom, hogy a kiválasztott település értékeinek feltárásakor érezzék át azt az
örömet, amiről már többen beszámoltak, akik a
járvány okozta szobához kötöttséget erre a célra
is kihasználták, és amit csak a szívbéli barátoktól
kaphatunk.
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Tamási Áron szép szavát kölcsönzöm a címhez,
mert talán ez fejezi ki legjobban mondanivalóm
lényegét. Tíz éve tartalom nélküli szómágiának
vélték többen a magyar országgyűlésnek azt a döntését, hogy június 4-ét a nemzeti összetartozás napjának minősítette. Hogy az erről szóló törvényben
sokkal több gondolat is bujkál, azt most nem részletezem, maradjunk csak a nemzetegyesítés kérdésénél. 1949 és ’89 között a hivatalos Magyarország
feláldozta a határon túli magyarságot a proletár
nemzetköziség, szebben mondva a jó szomszédsági
kapcsolatok oltárán. Néhány üres frázist olykor
elpufogtattak, de még arra sem volt bátorságuk,
hogy 1968-ban a románokhoz hasonlóan megtagadják Csehszlovákia katonai lerohanását. Pedig
épp a kisebbségi magyarság léte miatt erre jó okuk
lett volna. Csoda-e, ha aki a trianoni határokon
kívülre született magyarnak, tehernek, hátránynak érezte magyarságát? Csoda-e, ha ők 1990-ben
ujjongva fogadták Antall József kijelentését arról,
hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének érzi magát? Csoda-e, hogy 2004. december
5-én minden reményük összetörött, és úgy érezték, Trianonnál nagyobb tragédia történt: az anyaország tagadta ki őket, nem az idegenek.
2010 óta nagyot fordult a világ, az anyaország
figyelme és segítő keze Pozsonytól Brassóig,
Munkácstól Lendváig, Kassától Nagybecskerekig
mindenütt érezhető. Eközben a szomszédainkkal való államközi kapcsolataink is javultak, bár
Ukrajnával sok problémánk van, és Romániában
egyes agresszív csoportok folyamatosan keserítik
a magyarok mindennapjait.
Már a többedik generáció nőtt fel úgy, hogy a
határon túli területek földrajzát soha nem tanulta, hogy irodalmáról, művészeti teljesítményéről
semmit, illetve csak nagyon keveset tud, s nincsenek határon átnyúló baráti kapcsolatai. Akit nem
ismerünk, nem is szerethetünk.
Tenni kell azért, hogy ne üres szólam legyen a
nemzeti összetartozás, vagy ne csak akkor jelentkezzen, amikor éppen ég a ház. Mert olyankor
azért megmozdulnak az anyaországiak. A nyolcvanas években sokezer hátizsákban és csomagtartóban áramlott a könyv, a tartós élelmiszer és
a gyógyszer Erdélybe, s most pedig folyamatosan
megy a segítség a Kárpátalján élőkhöz.
Annak érdekében, hogy a Kárpát-medence egészének szeretete hétköznapjaink része legyen, hogy
láthatóvá tegyük összetartozásunkat, és növekedjék a térség értékeinek megismerése, elindítottuk

A trianoni döntés emberarcú
hatásai Vas megyében II.
Kettősbirtokosság
A határszéli úti igazolványok használata az új államhatár rendszeres átjárhatóságát biztosította. Ennek kiemelten fontos szerepe volt a kettős birtokosság esetében. A szentpéterfai szőlőhegy Ausztriához
került, a falu pedig visszakerült Magyarországra: de
a határszéli úti igazolványokkal nem volt fennakadás
a szőlőhegy művelésében. Az igazolványok az államhatárral kettészakított, vagy az államhatár mentére
juttatott rokonsági kapcsolatok fenntartását is biztosították. A kisnardai Bauer Vince 1928-ban 8 hónapra
kapott útlevelet, engedélye Alsócsatárra, Csajtára,
Kisnardára és Pornóapátira vonatkozott.
A közigazgatási furcsaságokból
A közellátás és a közigazgatás területén egyaránt
több következménye lett az új, rendkívüli helyzetnek.
Az elcsatolt majd visszakerülő települések közül
Nagynardán és filiáiban – Alsó- és Felsőcsatáron –
nem volt polgári anyakönyvezés, mert a felsőcsatári
körjegyző elmenekült, az osztrákok pedig csak fél év
múlva küldtek jegyzőt a településre. A házasságkötések egyházi rend szerint megtörténtek, majd a megszülető gyermekeket is megkeresztelték. De polgári
anyakönyvezés nem volt. Ez majd csak 1924 és 1927
között valósult meg. Általában két házaspár vitette
le magát hintón a felsőcsatári jegyzőhöz, ahol előbb
a házasságukat törvényesítették polgárilag, majd
a születési anyakönyvben a férj „a nevére vette” az
időközben megszületett gyermeket. 1924. december
18-án kötött így polgári házasságot Szuklics Gusztáv
és Hérits Szabina, Horváth Bódog és Karlovits Anna,
valamint Polyák Gyula és Berzsenyi Stefánia. Tanúik
nem is rokonok voltak, hanem felsőcsatári férfiak:
köztük Horváth Ferenc és Stier Mihály két házaspárnál is tanúskodott. Eközben a fenti párok már évek
óta házasok voltak – az egyházi házasságkötést követően. A többi, 1923-ban visszacsatolt faluban az
anyakönyvezés német nyelven zajlott Ausztriában.
Majd több évtizeddel később, az 1960-as években –
szocialista címeres anyakönyvbe külön felvették a
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„kiesett időszak” anyakönyvezését: a születésekét, a
házasságkötésekét és az elhalálozásokét is.
Egyházi érdekességek
Az elszakított területekkel együtt a Szombathelyi
Egyházmegyétől elkerült: 75 plébánia, 301 leányegyház, 45 plébános, 29 helyettes lelkész és 12 káplán.
Az osztrák kormány már 1919 októberében kérte
a pápától Nyugat-Magyarország érintett területének
elcsatolását, de a Római Kúria a döntését elhalasztotta. Az új pápa, XI. Piusz 1922. május 2-án hozta létre a
Burgenlandi Apostoli Adminisztrációt, melynek élére
hamarosan Piffl bécsi hercegérsek került. Az adminisztratúra irodáját 1932-ben helyezték át Bécsből
Kismartonba és még hosszú évekbe telt, míg 1960ban megalakulhatott az önálló kismartoni püspökség.
Az egyházmegyék beosztásából eredő szétszakítottság is jelentkezett: például Kisnarda Csém (ma:
Schandrof, Ausztria) filiája volt, de 1923 elején visszakerült Magyarországhoz. Mikes püspök 1923 februárjában a nagynardai plébánost, Kuntár Józsefet bízta
meg a filia adminisztrálásával. Egyházi besorolását
viszont megtartotta 1936-ig, s csak akkor rendezték a
hovatartozását. 1936-tól lett Nagynarda filiája.
A hitélet egyes elemeit is befolyásolta a trianoni
határhúzás mintegy három esztendeje. A szigorú
határzár miatt például a kőszegiek a 18. század óta
megtartott rendszeres zarándoklatai, amelyhez már
annak idején alapítványt is nyitottak, Máriacellbe
nem valósulhattak meg. Ehelyett a velemi Szent-Vid
kápolnához mentek 1920-ban zarándokolni.
Befejezésül
Ha mindenre alaposan kitérnénk, vége-hossza nem
lenne a sorolásnak. Ráadásul az egyik vagy a másik
ország melletti kiállás, kampányolás, verbuválás –
nem is egyszer! – emberi tragédiákhoz is vezetett.
Ám a fentiekből is kitűnik, hogy a nagy politikai
esemény mögött, annak nyomán sokan szembesültek,
illetve éltek vagy éppen visszaéltek a trianoni határhúHorváth Sándor
zás következményeivel.

című vajdasági magyar hetilap
Első száma 1946. április 5-én jelent meg
Újvidéken, akkor még 7 Nap néven. A hetilapot a következő hét évben a vajdasági székvárosban szerkesztették és nyomtatták, majd
Szabadkára költözött a szerkesztőség, 2019
nyarán pedig elfoglalhatta korszerű, jól felszerelt irodáit a Vajdasági Magyar Médiaházban, amely a magyar állam támogatásával biztosít méltó helyet a vajdasági magyar
közösség írott és elektronikus médiumainak,
azaz a Hét nap mellett a Magyar Szó napilap,
valamint a Pannon RTV és a hozzá tartozó
Szabadkai Magyar Rádió csapatának.
A hetilap élete az országéhoz hasonlóan
viharosan alakult, különösen a ‚90-es évek
polgárháborús időszakában. A 7 Nap 1993.
augusztus 6-án megszűnt, majd három hónappal később újjáalakult Új Hét Nap elnevezéssel. A szerkesztőség egy része Szabad
Hét Nap címmel 1994 augusztusától új lapot
indított, majd egy hónap múlva állami támogatással újraindult a 7 Nap. A Szabad Hét
Napból 2001 januárjában lett a mai Hét Nap,
a hetilap alapítói jogait pedig 2004 nyarától a
szerbiai magyarság kisebbségi önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács vette át.
A jubileumi év rengeteg tervet tartogat,
amelyet a szerkesztőség a nemrég megválasztott új főszerkesztővel, Tóth Líviával kíván
megvalósítani.
– Szeptemberben vettem át a Hét nap
főszerkesztését, 2001 óta vagyok a lap munkatársa. Sajnos, a koronavírus-járvány több
elképzelésem megvalósításába beleszólt. Szeretném minél előbb visszahozni az egykor oly
közkedvelt élőújságok hagyományát, minél
több helyen és minél gyakrabban találkozni az olvasókkal, népszerűsíteni a hetilapot
és a vajdasági értékeket felsorakoztató, bemutató külön kiadványainkat. Úgy érzem,
hogy az elmúlt időszakban a Kárpát-medencei
magyarság méltatlanul kimaradt a Hét napból, nagyon szeretném, ha újra lesz lehetőség
utazni, bejárjuk a külhoni régiókat, és a diaszpóra magyarsághoz is ellátogassunk. Mi
közszolgálati, magyar szellemiségű, konzervatív értékeket valló és képviselő hetilap vagyunk – én ezeket a jelzőket vállalom –, valamint értékmentő, értékteremtő és -továbbadó
munkát végzünk. A lap első része komoly
közéleti, utána következnek a szórakoztatóbb
tartalmak. Mindennel foglalkozunk, ami a
vajdasági magyarságot érinti és érdekli, mert
elsősorban a vajdasági magyarok a mi olvasóink, azok is, akik már nem itthon élnek.
Hatalmas örökséget hagytak ránk az egykori
újságírók, szerkesztők. Amikor a jubileumi
év kapcsán megjelenő, a lap korábbi írásai-

ból válogatásokat közlő kiadványainkat előkészítve lapozgatom a régi számokat, elgondolkodom azon, hogyan tudnánk ötvözni a
21. század elvárásait a jeles újságíró elődök
által kijelölt útiránnyal.
László Edit 2012 óta áll igazgatóként a Hét
Nap Lapkiadó Kft. élén. Elmondása szerint az
utóbbi évek során a munkatársakkal együtt
megpróbálták versenyképessé tenni a hetilapot.
– A célunk ma is ugyanaz, mint 75 évvel
ezelőtt, hogy a teljes közösséget átfogó, minél
szélesebb tartalmat kínáló információs forrás
legyünk minden korosztály számára. Nyilván
1946-ban, egy internet nélküli világban más
volt az újság szerepe, mint manapság. 2004től vette át a Magyar Nemzeti Tanács az alapítói jogokat, ez egyfajta – nem csak anyagi
– biztonságot jelent. Van egy olyan korrekt
támasz, ami nagyon fontos a mai világban.
Működésünket a vajdasági tartomány biztosítja. Viszont minden pluszpénz jól jön, ezért
is igyekszünk kihasználni minden pályázati
lehetőséget, akár itthon, akár a magyarországi
Bethlen Gábor Alapítványnál. Nagyon vártuk ezt az évfordulót, maga a szerkesztőség
egy olyan összetételében van most és olyan
a légkör is, hogy ami minket illet, maximálisan meg tudjuk adni a módját annak, hogy
tisztelegjünk a Hét nap, mint intézmény 75
éves évfordulója előtt, és mindenki előtt, aki
eddig bárhogy is részt vett a lap írásában,
szerkesztésében. Ilyen évforduló esetében
elkerülhetetlen, hogy egy élő gálaműsor is
megvalósuljon, sajnos a koronavírus-járvány
nem teszi lehetővé, hogy az április 5-i születésnap tájékán megtartsuk ezt a személyes
találkozót azokkal, akik együtt ünnepelnének velünk, valószínűleg csak az év második
felében kerülhet sor rá.
A Hét nap jelenleg ötezer példányban jelenik meg. 2020-ban, amikor elkezdődött a járvány, vártuk, hogyan alakulnak majd a dolgok, ám hamar kiderült, az emberek többet
olvastak, növekedett az eladott példányszám
– mondja az igazgatónő, és hangsúlyozza, hogy
a régi olvasók mellett, akik a közép- és az idősebb generációt képviselik, a fiatalokat is szeretnék megszólítani, amihez a lap naponta
frissülő honlapja és közösségi oldala biztosít
kiváló lehetőségeket. A www.hetnap.rs oldalra
kattintva, a Bécsi Napló olvasói is meggyőződhetnek a Hét nap tartalmi sokszínűségéről,
illetve betekintést nyerhetnek a lap elmúlt
75 évébe, hiszen a jubileum kapcsán számos
régi munkatárs idézi fel a múlt eseményeit, a
fotógaléria pedig a régi fényképek megjelentetésével segít együtt nosztalgiázni.
Fehér M árta

Mire való a szakirodalom?

Olvasom e nagybecsű lap legutolsó számában, hogy „igazából csak az elmúlt 25 esztendőben fogalmazódott meg”: a „transzszilvanizmus politikai projektekbe is átvihető”.
Az erdélyi politológus szerző azt állítja egyébként nemes gondolatokat ébresztgető cikkében,
hogy Kós Károly és társai az 1920-as évek elején „irodalmias transzszilvanizmus-fogalmat”
használtak, vagyis nem „politikai program”-ot
képviseltek, hanem a Romániába került magyarok „kulturális” önvédelmét kívánták előmozdítani (Bakk Miklós: Politikai transzszilvanizmus – ma. BN 2021. 1 sz. 7. o.). Meglepő
mondatok ezek a szakember tollából. Mára
könyvtárnyivá duzzadt nemzetközi szakirodalom foglalkozik a tárggyal. A gondosan elkészített munkákból kiderül, hogy a Trianon
utáni erdélyi magyarság kulturális önvédelme
nem a politikai aktivitástól elkülönülő, hanem
a Romániába való cselekvő betagolódást megalapozó és mozgató tevékenységi körök egyik
legfontosabbika volt. A nemzetközi transzszilvanizmus-kutatás jó három évtizede a kérdéskörben különösen azt is tisztázta, hogy a
politikai erdélyiség utólagos irodalmiasítását
az 1970-es évek romániai tudománypolitikája
írta elő, kényszerítette elsősorban az irodalomtörténet-írás akkori művelőire. Az erdélyiség egykor alapvető politikai tartalmainak
az elfedésével és elhomályosításával sikerült
Kós Károlyt is befogadni az erdélyi magyar
„haladó”, vagyis kommunista hagyományok
értéktárába, ahonnan aztán a fékevesztett nacionalista román diktatúra az 1980-as években kiutasította. Elgondolkodtató, hogy az

1990-es évek elején bekövetkezett politikai
fordulat óta mekkora csökönyösséggel állnak
ellen idősebb, de fiatalabb szerzők is annak a
szakmai kihívásnak, hogy újraolvassák vagy
egyáltalán elolvassák a korábban világnézeti
elfogultságból és filológiai gondatlanságból is
döntően félreértelmezett transzszilvanizmus
alapszövegeit, így Kós Károly, Paál Árpád és
Zágoni István 1920-ban kelt és 1921 januárjában megjelent „Kiáltó szó. A magyarság útja. A
politikai aktivitás rendszere” hármas röpiratát.
További számtalan korabeli forrás politikai
programot tartalmazott és üzenetet hordozott
az erdélyi autonómia előbb területi, majd kulturális válfajának a távlatában. Helyes és teljes
megfejtésükhöz a téma rendkívüli érzékenysége, valamint a kor cenzorális szorításai miatt
körültekintő, a filológiai szövegelemzés szabályait is alkalmazó elemzésre van szükség.
Ennek az eljárásmódnak az egyik mellékkövetelménye, hogy a szerzők mindig egymás
szövegeit is olvassák, és időnként kölcsönösen
megvitassák eredményeiket. Máskülönben a
kutatás szemellenzőssé válhat, és érintett részeiben vidékies lesz.
A politikai transzszilvanizmus Kós–Zágoni–Paál által becserkészett forrásvidékéről éppen a Bécsi Napló előző számában volt szó.
De úgy tűnik, mintha Kolozsváron maguk a
mai politikai transzszilvanizmus hívei akarnák felfedezni azt, amibe Kósék száz évvel
ezelőtt belevágtak, de belebuktak. Aki erről
nem vesz tudomást, az saját szakmai hitelességét veszélyezteti.
K. Lengyel Zsolt (Regensburg)
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Tevelÿ A rató György

Wondershare
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Bizánc sajátos történelmi szellem, amely napjainkig kísérti az európai modellt. Németh László három
esszéjében foglalkozik a probléma európai tétjével
(Görögök, vagy a halott hagyomány, 1934; Róma
örökösei, 1935; Nyugat és Bizánc, 1936). „Nekünk,
magyaroknak kell a leginkább éreznünk, hogy a latin keretekben Európa népei nem tudnak teljesen
elhelyezkedni.” – veti föl a kísértés okát. A kérdés itt
Közép-Európában, a nyugat keleti peremén az, hogy
a hovatartozás szabadságának megőrzése érdekében
meddig lehet elmenni a keletről jövő nedvekkel, elvekkel, gyakorlatokkal való barátkozásban. Németh
szerint Bizánc bebalzsamozott élet: nem az alkotás,
hanem a megőrzés kenőcsei jellemzik. Európában
nem ismerünk semmit, ami a változásnak ennyire
ellenállt volna. Egyiptomhoz hasonlítja a kultúra
bebalzsamozásában. Ezt a balzsam-metaforát két
komponensre bontja: megőrző merevség (rend) és
önfenntartó hajlékonyság (humanizmus) teszi. Bizánc differentia specificája Németh szerint az, hogy
egy befejezetlen folyamatot konzervál: az átkeletiesedő, visszagörögösödő Róma bomlékony árnyékához ragaszkodik. Római ízű római fogalmakkal van
jelen vegyes népek között. Tehát nosztalgikus, de
külsőségeiben az.
A kérdés központi figurája Némethnél természetesen a császár személye/intézménye, aki istenből lett
a kereszténység elfogadásával pápacsászár, s akinek
(szerepének, ideájának) személyes történelmi törekvése, hogy ne csak civilizációt (limest, utakat, vízvezetékeket, ellenőrzött kormányzatot) adjon a népnek,
hanem hatalma fönntartása és növelése érdekében
lecsillapítsa a kései ókor Mediterráneumának meghatározó köz-szellemét, a lelki keresés vallásáhító
nyugtalanságát, szabályozza, állami eszközökkel
megválaszolja és az állam életerejévé tegye a görög
tudománnyal kielégíthetetlen démonhívő tömegek
lelki ösztöneit.
A császári modell rendje Némethnél: misztikus
egybeforrottság egy személyben a két törvénnyel
(isteni és emberi); így a császár fölmentődik minden
alkotmányos ellenőrzés alól; ellensúlyozó ereje a forradalom, amely fölemeli és megbuktatja, ezzel szem-

ben mentsvára az adminisztráció (protokoll, hivatali
nómenklatúra, bürokrácia, törvénytárak, szabványrendszerek, gazdaságirányító állami tulajdonrendszer, intervencionizmus és protekcionalizmus a társadalom életében, az állami ellenőrzés kiterjesztése az
élet hatalmi kérdéseire). Egy frappáns mondat: „Egy
elfogulatlan szocialista, aki nem fél a Bizánc szótól,
ebben az államrendszerben eszméi ősére ismerhet.”
Ugyanakkor Bizánc a humanizmus előfutára is annyiban, hogy identitásának elit arca a műveltségalapú
görög nemzetköziség (kiejtés, stílus, régi mesterek
tisztelete, filozófia és történetírás), amelyet a mellé
belépő kereszténység szigorúbbá, ezáltal rendezettebbé tesz, a görög hagyomány pedig bölcsességgel oltja
be a keresztény szentséget. Ennek jelképe a Hagia Sophia, amely úgy katedrális, hogy a bölcsességről van
elnevezve: „a bölcsesség itt vallás volt, s a szentség
ésszel tisztogatott igaztudás” (orthodoxia).
Később a dolog politikai tétjéről így szól a harmadik Róma kapcsán: „S míg a Nyugat nagy hajlamai
egyre súlyosabb gúzsban vergődnek, a kulturskizma
másik oldalán ott áll új nagy Konstantinként: Sztálin... A bizánci állam sokkal közelebb áll a Szovjethez, mint bármi, amit a Nyugat alkotott.” Németh a
kiválasztott egyéniség történelemformáló szerepét
akarja megragadni, helyenként drámai helyzeteket
keresve a történelmi fordulópontok hátterében, hegeli módszerrel. A bizantinizmus Hegelnek is kedves
témája volt a világtörténet filozófiájáról szóló 1820-as
évekbeli előadásaiban. Az a definíció, amely erről a
viselkedésmintáról ma a szótárakban és a fejekben
van, Hegelre megy vissza. Pontosabban mégsem, erről lejjebb. Az, hogy a bizantinizmus mint személyiségek viselkedésére jellemző etikai képlet hajbókolás,
tespedtség, orvgyilkosság, hazudozás, összeesküvés,
köpönyegforgatás, nőuralom, árnyékkormányzás
stb., egyenesen következik a rendszernek abból a sine
qua nonjából, hogy a dolgok valódi rendjét mindig
a legfőbb földi hatalomhoz való személyes viszony
határozza meg, és a dolgok középpontjában a totális
vezető, a pápacsászár ül.
Érdekes, hogy Hegel előtt a XVIII. század utolsó
harmadában egy angol történetfilozófus, Gibbon ezt

már megírta a Róma bukásának okait kereső (nyilván
a brit világbirodalom kortárs kihívásaitól is motivált)
nagy munkájában. Bizáncnak ez az angolszász–germán szidalmazása még érdekesebbé válik attól, hogy
egy évszázaddal korábban a francia Napkirály körül
óriási történettudományos teljesítményt fölmutató
jezsuiták egyike (Pierre Poussines) egy bizánci forrásanyag kiadása ürügyén éppen arról értekezik, milyen hasonlatos a bizánci hatalomtechnika a dicső
XIV. Lajos kormányzásához és a francia monarchia
történelmi hivatásához. Ha a briteket ez okkal zavarta, Hegelnek éppen a nemrég levitézlett Napóleonfenomén adhatott elég okot arra, hogy eszükbe jusson
a francia abszolutizmus veszélyeiről Bizánc, és örök
etikai képletté kristályosítsa ki az ott vélelmezett hatalomtechnikát. Persze nem alaptalanul, hiszen itt a
nemzet vs. birodalom problémájáról is szó van a totális vezető köré csoportosuló hatalomtechnika erkölcsi
problémáinak boncolásakor.
De ami a felvilágosodás nyomán Európának nem
kellett, azt fölkapta az orosz ébredés, és 1875-ben Leontyev könyvet írt a bizantinizmus és a szlávság közös
történelmi szerepéről. És nem sokkal később, a két
becsvágyó porosz uralkodó, IV. Frigyes Vilmos és II.
Vilmos, valamint a vaskezű kancellár, Bismarck terjeszkedése (előbb német egyesítés, aztán Franciaország megalázása) és az új porosz császárság politikai
gépezetének kiépítése valami miatt olyan visszhangot
váltott ki a német ellenzéken belül és az Osztrák–Magyar Monarchia egyes konzervatívabb köreiben, hogy
a német, osztrák és a magyar sajtóban az 1900-as évek
elejéig folyamatosan „bizantinus szellem” szókapcsolattal kritizálták az új német vonalat, és elkezdték idehaza is így ostorozni az udvari kamarillapolitikát.
Tehát publicisztikai divat hozza be/vissza az értelmiség köreiben nyilván Hegel alapján ismert bizantinizmus-fogalmat a köztudatba a XX. század elején.
Magyarországon a tudományból, a kritika világából
Szekfű Gyula reagál rá, már használja és vizsgálja a
20-as években, s nem meglepő nyilván Németh László
szövegvilágában sem.
Persze ebben a formájában ez absztrakció lehet csupán: 1944 után válik zsigerekig érezhető valósággá

Család
az orosz képlet (jó kérdés, milyen fogalmuk lehetett
a magyar gondolkodóknak az orosz, román stb. valóságról 1945 előtt, s itt a kérdés nem az, hogy volt-e
fogalmuk róla, hanem hogy milyen). Ehhez akartunk
csatlakozni a Hitel februári számában a művészet és
a politika szempontjából ma is érvényes dimenziót
keresve a kérdésnek: talán az „európainak lenni”
mai tétje szempontjából sem érdektelen, hogy a bizantinizmusnak nevezett jelenség a maga világában
hogyan hat a személyközi viszonyokra, s hogy mi a
személyiségdeformáló ereje egy ilyen rendszernek. A
hitelfolyoirat.hu megújuló honlapján már olvashatók
a válaszok.
(A szerző /*Bp., 1986/ történész, levéltáros, köztisztviselő, a Hitel folyóirat szerkesztője.)

A hetvenöt éve született népbírósági ítéletekről

A népbíróságok létrejötte
Még javában dörögtek a fegyverek, amikor 1943
októberében a szövetségesek deklarálták azon szándékukat, hogy a háborús bűnösöket felelősségre kell
majd vonni. A Debrecenben Miklós Béla vezérezredes
vezetésével megalakított Ideiglenes Nemzeti Kormány
erre 1944 decemberében vállalást is tett. Ezért sem
lehetett meglepő, hogy már a januárban megkötött
moszkvai fegyverszüneti egyezmény is arra kötelezte
Magyarországot, hogy oszlassa fel a szélsőjobboldali
szervezeteket. Megkezdődött a hazai háborús bűnösök
felkutatása, akiknek letartóztatásában oroszlánrészt
vállalt a belügyminisztérium politikai rendészeti (később államvédelmi) osztálya – élén a hírhedt Péter
Gáborral.
A népbíróságok felállításáról 1945. január 26-án
rendelkeztek - működésük azonban sokkal inkább volt
politikai és a második világháborút követő megtorlás
kontextusában értelmezendő. Az ekkor megszülető huszonnégy népbíróság tagjait ugyanis a Magyar Nemzeti
Függetlenségi Front pártjai (tehát a Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt, a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti
Parasztpárt és a Polgári Demokrata Párt) delegálták
paritásos alapon, ezen felül kooptáltak még öt polgári
tagot. Ez utóbbi gesztussal nyilvánvalóan azt a látszatot
akarták kelteni, hogy nem csak a népet képviselik, de
a tagjainak is teret adnak az ítélkezésben.
Ki számított bűnösnek?
Az ítéletek ellen a Népbíróságok Országos Tanácsához (NOT) lehetett fellebbezni, ami az esetek jelentős
részében enyhébb döntést hozott. A politikai szándék
felülbírálására lehetőséget adó jogi út értelemszerűen
rosszallást váltott ki az előbbi képviselők részéről. Ries
István, az 1945 és 1950 kormányok szociáldemokrata
igazságügy-minisztere úgy minősítette a NOT-ot, mint
a „hivatásos fasisztamentők gyülekezőhelye”. Ries a
népbíróságokban az előző rendszer elszámoltatásának
az eszközét látta, mely folyamat nem más, mint „... a
nemzet pere megrontóival szemben...”.
Hogy ki számított háborús bűnösnek, azt a 81/1945.
M.E. rendelet szabályozta. E szerint az a személy tartozott ebbe a kategóriába, aki az 1939-ben kezdődött
háborúba tevékenységével és magatartásával (!) Magyarország belesodródását elősegítette (pl. beszédet
mondott, írt erről stb.), ám külön megjelöli a nyilas
párttagokat és a német hadsereg, valamint az SS és a
Gestapo kötelékének tagjait is. A rendelet alapján lehetőség nyílt arra, hogy ne csak a második világháborúban érintett személyeket, hanem az 1919 utáni poli-

tikai elit egészét is felelősségre vonhassák. Pritz Pál
történész is felhívta a figyelmet arra, hogy a bírósági
eljárások során nem vették figyelembe a nullum crimen sine lege elvet, vagyis azt, hogy az elkövetés pillanatában az adott cselekmény törvénybe ütközött-e.
E helyett – véli Pritz – inkább a rebus sic stantibus
elvét követték, vagyis azt, hogy minden esetet a maga
körülményei között kell értelmezni.
Mit mondanak a számok?
Zinner Tibor adatai szerint 1945. február 3. és
1950. április 1. között 59 429 személy állt a népbíróságok előtt, melynek harmadát (26 997 személyt)
marasztaltak el. Börtönbüntetés kiszabására 24 014
esetben került sor, ebből 167 volt életfogytiglani. Kényszermunkára 2291 személyt ítéltek. 477 halálos ítélet
született, melyből 189-et hajtottak végre. Ezek közül
az első kettőt a Major Ákos vezette Budapesti Népbíróság hozta meg Rotyis Péter főtörzsőrmester és Szívós
Sándor szakaszvezető ügyében, akiket 124 rendbeli
gyilkossággal vádoltak, melyet munkaszolgálatosokon
hajtottak végre. Akasztásukra február 4-én került sor
az Oktogonon.

Ítélet a Horthy-korszak felett
A háborús főbűnösök perére a Zeneakadémia
nagytermében került sor. Ahogyan Marosán György,
a Magyar Szociáldemokrata Párt egyik vezéralakja fogalmazott ekkor: a „Horthy-rendszer gyermekei” ültek
a vádlottak padján, tehát ez a per valójában az előző
negyedszázad felett is ítéletet fog mondani.
A sort Magyarország 1941-1942 közötti miniszterelnöke, Bárdossy László ügye nyitotta, akit az amerikaiak toloncolták vissza. Rákosi Mátyás izgatottan várta
Bárdossy perét, ugyanis irigykedve (saját bevallása
szerint: „csorgó nyállal”) figyelte, hogy a szomszéd
országokban már sikerült háborús bűnösnek vélt politikusokat bíróság elé állítani. 1945 októberétől sor
került egy hasonló magyarországi perre is. Bárdossy
azért volt fontos, mert őt lehetett felelőssé tenni a háborúba való belépésért. Rákosinak azonban hamar csalódnia kellett, ugyanis Major Ákos jogi felkészültsége
eltörpült Bárdossyé mellett. A kommunista pártfőtitkár
arra utasította Majort, hogy az időigényes viták helyett
inkább vonja meg a szót a vádlottól. Bárdossyt végül
golyó általi halálra ítélték, melyet 1946. január 16-én
hajtottak végre.
Imrédy Bélát azért állították népbíróság elé, mert
miniszterelnökségéhez (többek között) az első zsidótörvény beterjesztése, a háromhatalmi egyezményhez
való csatlakozás és a Népszövetség elhagyása fűződött.

1945 novemberében lezajlott pere tartogatott meglepetéseket, mert (utódaival ellentétben) ő elismerte
politikai felelősségét, és belátta, hogy jobb lett volna,
ha bankelnök marad. 1946. február 28-én állították a
kivégzőosztag elé.
1945. december 17. és 1946. január 7. között zajlott
az ún. Jaross-per, melyben a Sztójay-kormány belügyminisztere, Jaross Andor volt a fővádlott. Szintén a
vádlottak padjára került két államtitkára, Baky László
és Endre László (utóbbit Adolf Eichmann, barátjaként
is emlegette). A per során egyikük sem tagadta, hogy
részt vett a vidéki zsidóság deportálásában. Mentségül
mindhárman azt hozták fel, hogy ők csupán a kormány
utasításait hajtották végre. Endrét és Bakyt kötél általi
halálra ítélték, melyet március 29-én végre is hajtottak.
Jaross két héten belül követte őket, őt kivégzőosztag
elé állították.
A „koronaékszer” sokak szemében minden bizon�nyal a nyilasok vezére, Szálasi Ferenc volt. Ő, szintén
amerikai kiadatás után, 1945. október 3-án került vis�sza Magyarországra. Közismert, hogy kivégzése előtt
Szálasit még körbevitték a romokban álló Budapesten,
ő azonban sem ekkor, sem korábban, a per alatt, nem
mutatta a megbánás jeleit. Akasztására március 12-én,
délután fél négykor került sor. Kegyelmi kérvényét a
NOT az ezt követő napon tárgyalta (és utasította el), ami
jól mutatja, hogy mennyire sürgős volt végrehajtani ezt
a kivégzést. Karsai László történész szerint a kiépülő
új rendszer számára Szálasi volt a tökéletes bűnbak,
hiszen személyét össze lehetett mosni a Horthy-korszak egész elitjével. Érdekesség, hogy a Szálasi-per népbírája az a Jankó Péter volt, aki az ötvenes években a
Legfelsőbb Bíróság elnöke lett. Ő irányította a Rajk-per
elsőfokú tárgyalását is, amivel azonban nem tudott a
lelkiismerete elszámolni, így 1955-ben öngyilkosságot
követett el.
Sztójay Dömét 1946 augusztusában állították kivégzőosztag elé. 1944-ben mintegy fél évig volt miniszterelnök, ám ezalatt feloszlatták az ellenzéki pártokat,
megkezdődött a magyarországi zsidók gettósítása és
deportálása, miközben növelték a keleti fronton harcoló magyar katonák létszámát. A Sztójay-per Marosán
György szenvedélyes, ám tárgyi tévedésektől hemzsegő népügyészi beszédjeiről vált emlékezetessé.
A Horthy-korszak kultúrpolitikáját közel egy évtizeden át meghatározó Hóman Bálint történészt a
népbíróság 1946. március 23-án életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte. Az ellene felhozott vádak szerint
ugyanis még a német megszállás után is folytatta politikai szerepét, a kormányzati munkát. Utólag Hóman
maga is belátta, hogy ezzel hibát követett el.

Ujváry Gábor történész a népbíróság ítéletét túlzónak véli. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy Hóman személye alkalmas volt az 1919 utáni időszak diszkreditálására. 2015 márciusában a Fővárosi Törvényszék
bűncselekmény hiányában posztumusz felmentette
a vádak alól.

Akik ellen nem emeltek vádat
A háborús évek miniszterelnökei közül nem állították bíróság elé a „hintapolitikáról” ismert Kállay Miklóst, és az 1944. október 15-re időzített sikertelen kiugrási kísérlet szervezőjét, Lakatos Géza vezérezredest. A
sopronkőhidai börtönt, valamint a mauthauseni és dachaui koncentrációs tábort is megjárt Kállay a háború
után először Olaszországban, majd haláláig az Egyesült
Államokban élt. Hamvait 1993-ban szállították haza a
kállósemjéni sírboltba, 2000-ben pedig a nyíregyházi
megyeháza előtt állítottak szobrot neki. Lakatos több
népbírósági perben is tanúskodott. 1949-ben nyugdíját
megvonták, 1951-ben pedig kitelepítették Budapestről.
1965-ben költözött Ausztráliába és ott hunyt el 1967ben, hetvenhét éves korában.
Horthy Miklóst nem vonták felelősségre. Javára írták a budapesti zsidók megmentését és a kiugrási kísérletben való részvételét. Bár Joszip Broz Tito többször
is követelte, hogy az újvidéki mészárlás miatt adják ki
Horthyt is Jugoszláviának, ám ez nem teljesült. A nürnbergi per során csak tanúként hallgatták meg. Sztálin,
és vele egyetértésben Rákosi sem akarta kockáztatni,
hogy egy esetleges bírósági tárgyalás esetén az idős
kormányzó mártírrá váljon. A döntéssel Washington is
egyetértett. Horthy 1957 februárjában hunyt el a portugáliai Estorilban. 1993-ban temették újra egykori
családi birtokán, Kenderesen.
A népbírósági perek megítélése
Romsics Ignác történész szerint 1945 annyiban
hasonlatos 1919-hez, hogy az újonnan berendezkedő
politikai elit leszámolt akkori ellenfeleivel. Lényeges
különbség azonban, hogy az 1945 után elítéltek jelentős része felelős volt a holokauszt végrehajtásában.
Talán ebből is fakadt, hogy a népbíróságok működésére a lakosság egy része úgy tekintett, mint a zsidók
bosszújára.
Zinner Tibor munkáiban a népbíróságok több ellentmondására is felhívta már a figyelmet: a bírák hiányos
jogi képzettségére, a NOT és a népbíróságok ítéletei között feszülő ellentmondásokra. Mindemellett úgy véli,
hogy a „véreskezűség” vádja a magyar népbíróságokról
nem mondható el: az ítéletek 85%-ban ugyanis öt év
Bárány Balázs
alatti büntetést szabtak ki.

