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TÁRSADALMI HATÁROK ÁTLÉPÉSE: 
A DETEKTÍVEK KOLLEKTÍV MOBILITÁSA 1886–1918*

-
-
-

-

feltételei között megy végbe a szervezet individualizációja.”1

-

 
között

* A tanulmány NKFI-132451 sz. A professzionalizáció története. Magyarország a 19–20. század-
ban európai kontextusban c. kutatás támogatásával készült.

1 Tóth Zoltán: A rendi norma és a „keresztyén polgárisodás”. Társadalomtörténeti esszé. Szá-
Tóth, 1991/a.] A 

-
nak öninterpretációját: „A rendiség, amely mint társadalomtörténeti típus és korszak a polgári 

-
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kollektív törekvése magasabb társadalmi státusz elérésére. Harold L. Wilensky 
írta

magasabb jövedelemért folytatott küzdelemben”.2 Magali Sarfatti Larson is úgy 
-
-

3 A professzionalizációs elméletek 

-

4

2 Harold L. Wilensky

3 Magali Sarfatti Larson

4 Magos Gergely
Aetas 32. (2017) 2. sz. 138–157. p. (idézet: 157. p.) A professzionalizációs elméleteket számos 

Halmos 
Károly – Szívós Erika

-
porttal foglalkozik, amelynek intézményesülése az adott történeti pillanatban még lezáratlan, 

Saját munkámat ezek közé sorolom.
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5 Mivel vizsgálatunkban nem egyes detektívek életútját, 
-

át,6 így lényegében 

-

változik a pozíciója a jövedelemmegoszlás vagy a rang- és presztízs tengely men-
tén.7

Az angolszász professzionalizációs szakirodalomban a Harold Wilensky ta-

csoportokként (státuszcsoport) fogja fel az elemzés során.8 Weber ugyanis a „rendi 
társadalmi értékelésben tipikusan szerepet játszó”

a foglalkozásnak kijáró presztízst -
ban ez a gyakran emlegetett connubium és kommenzalitás mellett „bizonyos ki-

elsajátításában

5 Kövér György
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második vi-

-

foglalkozási struktúra-osztályozásban az egyén foglalkozási státusának mégis az egyes, barokk 
-

-
Tóth Zoltán: A rendi társadalomszervezet törté-

Tóth, 
1991/b.]

8 Randall Collins

-
lins 1969-ben a Berkeleyn doktorált szociológiából Wilensky témavezetése mellett.



Tanulmányok

9 „Rendnek” pedig az olyan csoportokat nevez-
te, akik „egy szervezeten belül a) külön rendi megbecsülést vívnak ki, és esetleg 

 Weber szerint 

hivatásnak. 10 

11

-
sága) alapján kibontakozó társadalmi csoportokat.12 „Társadalmi osztálynak ne-
vezünk minden olyan osztályt, amelyek közt 

13 Ezzel visz-

értelemben vett 

9 Max Weber: Rendek és osztályok. In: 
alapvonalai 1. Szociológiai kategóriatan. (Ford.: Erdélyi Ágnes.) Budapest, Közgazdasági és 

Weber, 1987.] A „társa-
dalmi értékelés” németül eredetileg „sozialen Schätzung”, ami társadalmi megbecsülésnek is 

10 Weber
-

»becsület« -
letnek azonban nem kell -
sek az eredetiben – T. V.) Max Weber: Politikai közösségek. In: 

formái. (Ford.: Erdélyi Ágnes.) Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996. 37–38. p.

11 -

-
Weber, 1987. 303. 

Vö.: Weber, 1996. 32–33. p.

12
-

Weber, 1987. 308.

13 Weber, 1987. 303.
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-

-
gyarországon, 1848-ig általános gyakorlat szerint a városi rendészet a városok 

szabályozása.14 A közrend védelmére és fenntartására a városi magisztrátusok 

irányított.15 -

együtt elbukott.16

-
gon, de a kiegyezés után ezt is felszámolták, és a rendészeti igazgatás visszake-

17

-

18 A dualizmus korá-

14 -
Deák Ágnes: 

-
ris Kiadó, 2015. 17–31. p. (a továbbiakban Deák, 2015.)

15 A korabeli városi rendészet feladatait összefoglalta Kállay István: Városi rendészet a 18–19. 
században. In: A jogalkotás és a jogalkalmazás egyes kérdései Magyarországon a 19–20. szá-
zadban. Budapest, 1986. (Jogtörténeti értekezések 15.) 69–89. p.

16 Fábiánné Kiss Erzsébet -
nyek 44–45. évf. (1974) 187–209. p. Urbán Aladár: Szabadság és rend. Pest-Buda rendje és 

1995. 115–129. p.

17 Deák, 2015.

18
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-

-
-
-

és törvényi szabályozás még nem történt. Az 1881. évi 21. tc. biztosította a dualiz-
-

ját.19

-

-

a alapján belügyminiszteri rendeletként 1884 júliusában kiadott szolgálati utasí-
tás sem.20

-

-

19 Az 1889. évi 46. tc Újpestre és Rákospalotára, az 1912. évi 40. tc. Erzsébetfalvára, Kispestre és 

20

-

1894. 16–30. p.
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társadalmi tekintetben természetesen jobban meg voltak becsülve, felette álltak 
21 -

szakok között a karriermobilitás szempontjából nem igazán volt átjárás, mind-
22

-

23

-

-

-

21

-

22 -

23
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-
lalkozás a 19. században újnak számított Európa-szerte.24 Az új foglalkozás iránti 
társadalmi igény létrejöttét olyan folyamatok érlelték meg, mint az urbanizáció 

-

25

-
lyek általában ugyanezt a foglalkozást jelölték, úgy,
a „polgári biztos”. Ha ezekkel az elnevezésekkel találkozunk a korabeli sajtó-

megint csak általában úgy, mint: ügynök, titkos 

-

személyek általában a municipális

jelentette, akiket nemegyszer, de ideiglenes jelleggel detektívmunkára alkalmaz-
tak.26 -

24
-

tak érdemben a testület létszámának növelésével. Komoly, központi irányítás alatt álló szer-

Bécsben 1872-ben kezdte meg a munkáját a detektívtestület. Clive Emsley
A Political and Social History. Routledge, New York, 2014. 71–73. p.

25 Perényi Roland

Buzinkay Géza
1–2.) 7–30. p.

26 Kövér György
1883–1884. Egy spicli identitásának és azonosításának bonyodalmai. In: Kémek, ügynökök, 
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-

-
ter alá rendelt  oszlott, így az egész országot átfogó pontos 

sor a detektívtestület létszámának nagyobb arányú fejlesztésére, amelyek után 

1894–1896 között, amikor két év alatt megduplázták a testület létszámát, viszont 

-
-

27

27
-
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-

-
28 Hogy 

-

elbocsájtottak, és 47-et kineveztek még januárban.29

-
delkezünk, országos összesítést csak egyet ismerünk. Az 1912. évi LVIII. tör-

-

belügyminiszter 41.500-XIII/1913. számú 1913. március 11-én kiadott rendelete 
-

137 városban összesen csak 47 detektív-állás van rendszeresítve.”30 Az idézett 

 

fel 1920-ra.)

28 -

29

30 A rendelet szövegét lásd: Belügyi Közlöny, 1913. március 23. 78–81. p. A rendelet értelmében 
-



Tátrai Viktor Társadalmi határok átlépése: a detektívek kollektív mobilitása

narratívája, amely a dualizmus éveiben alakult ki, többnyire újságírók és rend-

évfordulójára megjelentetett jubiláris albumban nyerte el klasszikus megfogal-
mazását,31 onnan átkerült az újabb emlékezeti irodalomba32 és sajnos a modern 
történeti feldolgozásokba33

-

.
-

a polgári biztosság intézményét egy tollvonással eltörölte. Az 
-

csak elvétve akadt a régi rendszer 
néhány kipróbált és becsületes, átmentett alakja.”34

A dramaturgia világos: az erkölcstelen régi polgári biztosi testület  esett, 

alkotott detektívtestület
kontinuus, ráadásul szakmailag is professzionális, európai színvonalú testület. A 

élesebb. -

-
pontból, vagyis a személyi kontinuitás oldaláról, majd intézménytörténeti szem-

31 A 40 éves budapesti detektívtestület jubileumi albuma 1886–1926. Szerk.: Vécsey Leó. Kiad-

1926.)

32 Jubileumi Emlékalbum. A 125 éve alakult budapesti detektívtestület tiszteletére. Szerk.: Dr. 

2011.]

33

34 Vécsey, 1926. 7–16. p.
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35 Több névsor is 
a rendelkezésünkre áll. A korabeli sajtóban is szerepelnek kiszivárgott nevek,36 

-
ként funkcionáló Nemzet, egyúttal megfeddve konkurenseit az indiszkrécióért.37 

-
-

sem.38

alapítás 40. évfordulójára kiadott 1926-os jubileumi albumban közölte Vécsey 
és eddig ezt 

vette át a szakirodalom is.39 1936-ban az 50. évforduló alkalmából dr. Laky Lajos 

-
40 Az újabb levéltári kutatások során 

36 detektív személyazonosságát.41

35 -

36
Pesti Napló, 1885. december 20. 2. p. (Mindkét újság ugyanazt a 26 nevet közölte.)

37 -
-

38

-

39

40
1936. április 15. 173–177. p. (173.)

41 MNL OL (= Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) K 150 (= Belügyminisztérium Ál-
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-
-

a „tollvonással eltörölt” polgári biztosok kollégiumából. Levéltári források alap-

óta polgári biztosokként dolgoztak.42 Ezek az arányszámok társadalomtörténeti 

-

állították fel
Vizsgáljuk meg a megszakítottság-tézist intézménytörténeti szempontból is. 

megszavazott és -
re. A törvény nem csak az állásokat konstituálta közjogilag, de jövedelmeket, 
címeket (rangokat) és 

-
-

gaszemélyzet.43 Ezt a beosztást a költségvetési törvények is átvették. A jogszabá-

-
sítésre utal, vagyis a jogszabályok által öztetést

szakmai (professzionális) -
44 

42 Egy 1881. évi (augusztus 1.) névjegyzék a polgári biztosokról 42 nevet tartalmaz: MNL OL K 

43

44 Tóth, 1991/b. 20. p, Tóth, 
Tóth Zoltán: Társadalomfogal-

mak az osztrák és magyar társadalomstatisztikában. Budapest, Balassi Kiadó, 2015. 79–92. p., 
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különbségeket találunk a polgári biztosi és a detektív állások között.45 Az 1885-ös 
 

-
 (összesen 600 forint). Ezzel 

címmel (ranggal) látták el és 
évi 800 forintra emelték a javadalmazásukat, ami az írnokokénál (700 forint) ma-
gasabb, a II. osztályú fogalmazókénál (900 forint) alacsonyabb volt. A két állás 

-
-

is: „Nálunk
nem a szolgák közé osztatnának

46

A miniszteri intenció világosan körvonalazódik: úgy próbálták átszervezni a 
-

-

 

címébe, szövegébe és indoklásába még a latin alak is többször belekerült. Lásd még a Magyar 

-

45 -
szont feltüntette az 1885-ös állapotokat is, így erre támaszkodunk. Indoklás a Magy. Kir. 

46
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címet, vagyis a tiszti

-
társadalmi megbecsülés 

(Weber) 
intézményi szempontból a diszkontinuitás dominált, addig társadalomtörténeti 

-
um és a detektívtestület között.

-
át emel-

-
ség (iskolázottság), és választójog.

összjövedelme.47 Két tendenciát 

–1893-ban 
–1911

nyitva a detektívek számára. Ezt 1912-ben 5 fokozatra redukálták, ami a kor-

47

-
tokat is koronára számoltam át.
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de elmaradt az állami 48 viszont a detektívek a 

-
49

50 

48 Keller Márkus: A kelet-közép-európai változat. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 
19. században Magyarországon. Korall, 2010. (42. sz.) 103–130. 114–117. p.

49

50 Fizetett szabadságban és kitüntetésekben viszont annál gyakrabban.
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51 A kimagasló jutalomdí-
52

-

-
l frttal javadalmazott polgári biztosok 

-
53 
-

telményt,54

csak magyar állampolgárságot, 24–40 év közötti életkort, tökéletes egészséget, 

55 A sza-

-

51 

52 -
-

talomban.” – emlékezett vissza Haluska Lajos, az egyik még 1886-ban kinevezett detektív. 

53 MNL OL K 149 (= Belügyminisztérium, Rezervált iratok) 6. csomó (1885) 18. tétel 1224. 

 március.11.

54 -
írásokról rövid áttekintést ad: Benedek Gábor

 Emil 8o. 
születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás – Budapest, 2003, 36–41. p

55 –101. p. Ezt a szabályzatot eredeti fogalmazásában nem isme-

-
1894. 

69–90. p.
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évkönyvben,
Ma teljesen modern, európai nívójú 

anyagból került és munkával túlhalmozott detektívek ellen lehetnek kifogások. A 
-

szehasonlítást a Scottland Yard embereivel, a londoni detektívekkel, vagy a párisi 
Surété alkalmazottaival.”56 

-

-
tett álláspályázatok már alapkövetelménynek tekintették legalább a 4 középisko-

57

A detektívek régebben 

detektívintézményének feltétlenül szüksége van arra, hogy tagjai között nagyobb 

-
sadalmi állásúak és foglalkozásúak tétetessenek részesévé a detektív munkának 

szerint jártam el és az eddiginél nagyobb számban vettem fel a testület körén kívül 

56 Tábori Kornél -
–67. p. (45.)

57 -
-

-

november 28. 
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emelte a testület értelmi nívóját, úgy, hogy az ma joggal vetekedhetik a kontinens 
bármely hasonló intézményével.”58

-

-

a testületben, és ennek következményeként a magasabb presztízs iránti vágy is 
megfogalmazódott.

-
szakunkban a választójog kérdését az 1874. évi XXXIII. törvénycikk szabályoz-

kizárta a választójogból.59 A detektívek állása viszont a költségvetési törvények 

így rájuk ez a tilalom nem vonatkozott. Ha megnézzük a dualizmuskori választói 

kivétel nélkül a jövedelmük alapján.60

ugyanis választójoggal bírnak, akik a „II-od osztályú
legalább 700 frt évi jövedelem, továbbá azon állami,

II-od osztály frt évi jöve-
61 Mivel a detektívek adóköteles jövedelme 

58  p. 

59

-

60 Az 1897-es választói névjegyzékeket néztem át. BFL IV.1405. 5–8. kötetdoboz tartalmazza a 

61
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-
fogás  a választójoguk alapja az egyéni jövedelmük 

62

-
-

sebb alsó mezsgyéje nem esett egybe, a szavazati jog megszerzése mégis fontos 
áját „középosztá-

lyosodásként” fogalmaztuk meg.

-
-

nézni, mennyire volt sikeres ez a kísérlet, mi volt a társadalmi gyakorlat. Vajon 
a dualizmus kori társadalom ezt elfogadta-e -

befogadták-e a detektíveket maguk közé?63

-

-
-

62
való összeírásban a választójog rendies felfogása köszön vissza, arra nem tudok választ adni. 

Gerhard Péter: 
Deszkafalak és potyavacsorák. Választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán korszakban. Buda-

63

Tóth, 1991/b. 22. p.
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1896. évi budgetörvénynyel 25-tel szaporíttatott”.64

detektívtestület létesítése után, az 1893. évi IV. tc. megalkotásakor került sor.65 A 
Wekerle-féle miniszteri törvényjavaslat a parlamenti beterjesztéskor nem terjedt 

66

pénzügyi bizottsága módosított formában terjesztette a miniszteri javaslatot a 
-

67

68

írta a miniszteré

-
kezett kefelenyomatban is helyesen fölvéve voltak  már többé nem fordulnak 

69 

64  p.

65 -

kori szabályozásáról rövid áttekintést ad Benedek Gábor: Illetmények a magyar közigazgatás-
ban 1848–1918 között. In: Kelet-európai sorsfordulók. Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil 

82–92.p

66 -

-

külön intézkedések alá esnek.

67 –1897. VIII. kötet. 282. szám. A pénzügyi bizottság érdemben 
nem indokolta a változtatást.

68 -
ba sorolták be.

69 MNL OL K 148. 165. doboz (158. csomó) 1893. XIV. F. 1282.



Tanulmányok

Ami számunkra érdekes, az a kérés indok-
lása: „ -

rangosztályba helyezni nem igazságos és méltányos dolog” ugyanis „azonosítva 
-

val, mint a detektívek, kik eddig egyáltalán még csak rangosztályba sem tartoztak 
és csak közegnek tartattak” ez pedig „aláásása a tiszti tekintélynek”, ami szerin-
tük ésünk teljes megbénítását idézné ”.70 

Sélley
kérvényét:  „ -

 bíró személyek közül vétetnek, addig a X. rangosztályba vagy 
csekélyebb, vagy egészen semmi -

még azon körülmény is méltányossá teszi, hogy a csapatbeli tiszteknek úgyszólván 

-
.”71

-

-
társadalmi kizárásával.

 körül 
-

70 -

detektívekre a „nyomozó közeg” kifejezést.

71
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lyá” módosítsa.72 -

73

-
-

költségvetési törvények 1893 után is a „tiszti illetmények” közé sorolták a de-

„polgári biztosoknak” nevezett detektíveket.74 A számukra megítélt lakpénz 

-
ra (400 korona) lakpénzre voltak csak jogosultak.75 Az 1908. évi költségvetési 

72  Nándor fogalmazott meg kritikát a rangosztályokkal szemben még a vita 
második napján, erre másnap Darányi Ignác reagált. „Én, t. 

-

erre, p.o. akár
különbségeket 

-
ló, 1892–1897. VIII. köt. 154. országos ülés. (1893. február 8.) 375. p.

73 Az 1893. évi IV. tc. módosítására Lukács László pénzügyminiszter 1903. évi törvényjavaslata 
tett volna kísérletet, amit a pénzügyi bizottság ugyan letárgyalt, de plenáris vitára már nem 
került sor, mert a katonai javaslatok obstrukciójába Széll Kálmán 1903. június 27-én belebukott, 

–1906. XXV. köt., 
318. sz.

74 Budapesti Közlöny, 1906. szeptember 23.

75 -

-
-

több ablakos, míg egy kisebb szoba, csak egy ablakos, és a nagyobb szoba két kisebbel ér fel. 
-



Tanulmányok

detektíveket, ami viszont csak 200–300 korona volt. 

-

-
ben vett rendi összetartozásnak, vagy elkülönüléseknek. A detektívek kinevezési 

-
-

tízskülönbséget indukált.76 A detektíveket egy próbaévre a vette fel, 
 a belügyminiszter csak véglegesítette -

77 A 
vasúti utazás esetén a detektívek megint a tiszti személyzettel részesültek azonos 
kedvezményekben: bármely -
tak, míg a legénység kedvezménye csak a III. kocsiosztályra vonatkozott.78 

sorolt be.79

-

volt esélyük, mert a kinevezési gyakorlat szerint a dualizmus éveiben ezeket a 

76 -
pitányságon.

77

78 Lásd: 35.044/1901 BM körrendelet 
-

Leopold Lajos

-

79 A tiszti címtárak is csak ezeket a pozíciókat tüntették fel.
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így üvegplafont vonva a detektívek fölé. Ez a gyakorlat részben szakmai indí-
-

a nyomozások jogszabályi keretek között tartására,80

-
gásáról.81 

társadalmi kizárás nem csak narratív formában, vagy 

82 Ennek tagjai voltak 

83

80 -
Rédey Miklós – Laky Imre

lexicon. Bp., 1903. 90. p. Szombatfalvvy Albert egyébként még érettségivel se rendelkezett, 
mégis 9 éven át (1890–1899) vezette a testületet.

81 -
zonyos állások betöltésénél, jogilag biztosított monopóliummá válnak, és ez egészen odáig 

-
lokat.” – Weber

intézményes mobilitási csatornákat biztosított a továbbszolgáló altisztek számára. Hajdú Tibor: 
Tisztikar és középosztály 1850–1914. Ferenc József magyar tisztjei. Budapest, História – MTA 
Történettudományi Intézet, 1999. 9., 31., 138. p. Az ún. altiszti kérdés társadalomtörténeti 
szempontú feldolgozására még nem került sor. Korabeli összefoglalására példa: Stromfeld 
Aurél – dr. Végh Kálmán: A katonai altiszti kérdés általában, a továbbszolgáló altisztek polgári 
szolgálatba való átlépése. Magyar Katonai Közlöny, 2. (1909) IV. füzet 303–343 p., V. füzet 
466–495. p.

82 MNL OL K 148. 231. doboz 1899. XIV. F 389/1898. A tagságra lásd az éves jelentéseket. Pl. 

83 A megalakulásról 1902. június  június 14.
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84

-

Alapszabályaink értelmé-

nyugdíjas 
-

tiszt-
.” 

-

(detektívek) 

-
ló elbánásban részesülnek, az Egyesület kötelékébe való felvételüknek akadályát 
fennforogni nem látom.”85 

-

„Á

-

-

84 -

1907. március 1.

85 MNL OL K148. 621. doboz 1917. év 26. tétel. 30801/1917.
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latban tényleg részt vesz.”86 Számunkra mégis azért tanulságos az üzenetváltás, 

-

megszerzése nem sikerült, dacára a fent vázolt „középosztályosodási” folyama-
toknak.87

is tovább -
-

követte.88

-

89

vették át a detektívtestület vezetését: Benyovszky Károly és Kalmár Hugó de-

90 
Az üvegplafon összetört. Decemberben még 97 embert neveztek ki a X. és a XI. 

86 -

-
nye. Összeállította: Rév Mór. 1901. 1.

87

88
most ki.

89 Budapesti Közlöny, 1918. november 15.

90 Kormos Károlyt 1919 április 23-án tartóztatták le ellenforradalmi tevékenység miatt. Fo-

Fogolytörzskönyv, 1135/1919. 
 (a letöltés ideje: 2020.12.13.) Benyovszky 

Károlyt viszont 1919 augusztus 12-én tartóztatta le az ellenforradalmi rendszer. Fogolytörzs-
-

vek 301/1919. (
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91 -
„A detektív helyzete igen furcsa volt a 

Mint Mohamed koporsója lebegett ég és föld között: olyanformán foglaltak helyet 

 díjosztály is. Minden álmuk soha nem remélt mértékben 
, és — már 

nélkül egy valóságos forradalmi reformot keresztülvinni lehetetlen és azok a re-
92

-

ó -
-
-
-

1918–1920 években a detektívtestület. Nemcsak, hogy létszámuk az 1918. évben 

nyomozó szolgálat e legfontosabb ágát a többi belszervvel szembeni inferiorus 

méltányos megnyitása, mely szintén a 36086/921. sz. belügymin. rendelettel intéz-
.”93

-
94 

91 T  Budapes-
ti Közlöny, 1918. december 29.

92 Dr. Dietz Károly -
biakban Dietz, 1920.) 

93 –1920. 

94 
tudatosan átgondolt társadalompolitikai elképzelés, vagy inkább egy aktuális politikai igény (a 
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ációs

95 

96 
-
-

dig öt detektív alkotta.97 A folyóirat tulajdonképpen a detektívek önreprezentá-

detektív.”98

99 -
vek önreprezentációja és milyen érveléssel próbálták legitimálni társadalmi stá-

95 A szakmai egyesületek, szakmai folyóiratok szerepére a professzionalizáció folyamatában lásd 
Wilensky, 2010.

96 ásd még: A  
 március. 1. A folyóirat 1919 és 1923 között jelent 

-
ven akartak egyesületet alapítani, addig 1919 januárjára már fenti konvencionálisabb névvel 

97 A folyóirat kiadása a Tanácsköztársaság alatt, 1919. március 22 és 1919 decembere között 

-
sítették az 1919-es ítéletet, másodfokon viszont újból 1,5 évre ítélték, amit letöltöttnek vettek. 

-

-
 

98 Benedek Andor: A becsületes, jó emberek. In: Detektív, 1919. március 1. 1. szám.

99 K. J.: A detektív. In: Detektív, 1919. március 1. 1. szám
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-
teli, becsüli és szereti” a közönség a detektíveket, „nemcsak tisztességes foglal-

-
100 

-
szakértelem

érdemeinek: „Ép úgy, mint a tudományos élet speciális ágakra oszlik, amint csak 

speciális szakmában képzi ki magát.”101 
kiérdemelte társadalmi 

helyzetét: „ -
dalom óta érte el azt a pozíciót, melyet munkásságánál és sikerénél fogva rég 
kiérdemelt magának,

 kormányhatalom a mindenkori 

ambíciót, nem egyenrangúsították és mindezek dacára a jó 
-

sénél és a szakmájához való rajongásnál fogva olyan sikereket ért el, amelyekkel 

helyezte. 102 
-

 
már régen megérdemelték volna ezt, de a régi korhadt rendszer mindig csak arra 

103 
Dietz érdemmel és a szakértelemmel legitimálta az át-

A detektív-testület közismert doyenjei becsületes, évtizedes munká-
val és a hosszas gyakorlat útján elsajátított szakképzettséggel megszerezték rá a 

100 Korcsmáros Nándor: Újságíró és detektív. In: Detektív, 1919. március 

101 Kovács Arnold: Hajdan és most. In: Detektív, 1919. március 1.

102 

103 Sándor László, a detektívek barátja. In: Detektív, 1919. március 1.
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általános és szakképzettség szempontjából is minden igényt kielégít, úgy hogy 
akár jogvégzettséggel is szívesebben választhatja bárki életpályájának.”104

Egy másik írás szerint a detektívek „a jogrend legkiválóbb fenntartói” és tár-
sadalmi pozíciójukat a magas  indokolta: 

-

-
 

”105

Fontos szerepet töltött be az áldozatkészség

érdekeinek: „Családját kénytelen elhanyagolni, ebédre nem járhat haza, az éjsza-
káit a nyomozások foglalják le, minden héten inspekciót kell tartania, hivatalos 
idejét úgy kell meghosszabbítania, ahogy éppen a nyomozás érdeke kívánja. Ezer 
veszedelem közt éjjel vánszorog haza kültelki lakására a kimerült detektív.”106

-
-

ború után presztízsükben megnövekedett katonákkal: „Mondják, suttogják, hogy 
a detektívek — rozettáit és aranygallérjait akarják elvenni. Ne méltóztassanak 
mosolyogni, jól mondtuk. Nem is oly rég ugyanis legnagyobb sérelme volt a bu-

adott helyet, hogy az — alkalmazottak kategóriájában szerepelt csupán. A detek-
-

lyezve a beamteri hierarchiában. Végre tavaly szanálták ezt a bizonytalanságot, 

-
” 

104 Dietz, 1920. 39–40. p.

105 Dr. Simonyi Sándor  március 17. 11. szám.

106
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„A detektív a törvény és társadalom katonája, aki esküjével a végnélküli 

szegényes nyugdíjjal megint a front mögé hátrálni. 
.”107 (ki-

emelések az eredetiben – T. V.)
Összefo -

szakérte-
lemmel áldozatkész -
tástudattal, a magasabb általános az érdemekre való 
hivatkozással próbálták legitimálni.108

A társadalmi mobilitás többdimenziós empirikus megragadása és a kollektív 

-

a szegmensében.109

 a próbálkozást, 
se

-

-

-
-

107 Székely Vladimir: A budapesti detektív. In: Detektív, 1920. június 16.

108 Vö. Tóth -

társadalom védelmében kifejtett munkájukkal érdemelték ki a státuszemelkedést.

109 Czoch Gábor
Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2003. 44–60. p. 
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annak bázisán épülne fel a válaszfal, de az egybeesés még nem teremt automati-
kusan kauzális kapcsolatot. Mindazonáltal kijelöli a kutatás egyik további útját a 

-

lakás) tekintetében, s detektívek mozgásirányát kifejezetten „középosztályo-

-
-

110 -
sok változásai alapján négy metszetben (a történeti jogi rendi tagoltság, a katonai 

 
bürokratikus intézmények -
zéposztály

” A négy metszetet egymás mellé 

-
pult.”111 -
lönbségek nem választották el 
tendenciát mutattak, így az ás egyéb okait és logikáját kell 
feltételeznünk.112

110  több 
Kovács I. Gábor – Kende 

Gábor -
ja a társadalmi rangcímrendszer szerint a dualizmuskori Magyarországon. In: Kovács István 
Gábor  
különösen: 151–192. p.

111 Kövér György .: 

112

és kapitalista környezetben”. Böröcz József -
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-
-

volt a kinevezéseknek.113 Albisi Barabás Péter, nemespalágyi Palágyi Kálmán 
és 
Szombatfalvy 1890–1899-ig érettségi nélkül vezette a detektívtestületet, végül 

114 Ezek a példák jól 

-
115 Ha csak 

les társadalmi kirekesztés/beengedés és az intézmény-átalakulás szociológiája. In: .: Hasított 
Böröcz, 2017.)

113 „A rend -

összefüggések révén jön létre.” Böröcz, 2017. 229. p.

114
Szombatfalvy Albert pedig egy kimutatás szerint 7 gimná-

csak 4 gimnáziumi osztályt írt. Palágyi Kálmánra: MNL OL K 148. 123. doboz 1887. XIV. F. 
 végzettségét tartalmazza a kimutatás: MNL OL K 148. 105. 

 
”  albisi Dr. Barabás 

Béla: Emlékirataim 1855–1929. Arad, 1929. 56–57. p.

115 Frank Parkin elkülöníti a társadalmi kirekesztés individualista (pl. kredencializmus) és kollekti-
vista (csoportjellegzetességeken alapuló) stratégiáit. Ha csak azokra a detektívekre vonatkozott 

-

itt a kizárás kollektív-korporatív stratégiáját véljük felfedezni. Parkin, Frank
társadalmi elzárkózás stratégiái az osztályok kialakulásában. (Ford.: Berényi Eszter.) In: Tár-

(szerk.) Budapest, ELTE Társadalomtudományi Kar. 91–100. p.
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-

biztosította azt a társadalmi státuszt, azt a társadalmi megbecsülést
kinevezésre -

-
-

presztízs”-nek volt.116

Elevenítsük fel újra Max Weber „társadalmi osztály” fogalmát is, amelyben a 
társadalmi csoportokat az egyén életében, vagy az egymást váltó generációk so-

így nézzük, markáns a különbség a csapattisztek és a detektívek között. Mint lát-

é való válásuk 
-

-

116 Weber, 1987. 307–308. p. A dualizmus korában a foglakozások szerinti társadalmi 

külön rendekre, karokra válva.” 
222. szám. 347–363. p. (352.) Lásd még 

-
gekkel akarta megértetni a fölé, alá, mellérendelés, a becsületnek, divatos nevén a presztízsnek 

(151.) (a továbbiakban: Concha  bírálta -
ziójában. (álnéven „– y –„ és cím nélkül jelent meg)  
különösen 115 status et ordines, a régi karok és rendek, csak-
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számukra, mert a katonai tisztikar is élesen -

alkottak ebben az értelemben egy „társadalmi osztályt”.

-
 117 Ennek a kontinuitásnak az 

struktúra-osztályozásban és a foglalkozások státuszában

118

117 -

-
Kovács I. Gábor: A Magyar 

-

azoknak a reprezentációknak a természetében, amelyekkel az emberek azonosítják magukat.” 
– Bódy Zsombor -

 társadalmi átalakulás mindeddig 

szorítko

Schvarcz Gyula: Adalék a magyar állampolgári társadalom egységes ter-

118 Tóth
-

Tóth, 1991/a. 75. p. „A kétféle, 

-
Tóth, 1991./a. 

123. p.
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kapcsolódó gondolatai tömör összefoglalásának idézésével indítottuk a tanulmá-
nyunkat.

megnyilvánuló rendi örökség -

119 Kul-

-
sadalmi státuszát.120

esküt kellett tenniük, mint az altiszteknek és szolgáknak, de ami a rendies csoport-

belül maradva újabb kinevezések esetén csak abban az egy esetben kellett újra 
121 Az 

-
lasztották, és a dualizmus korában a „középosztályosodásnak” nevezett tendenci-

-
-

tovább 
lebontása után, immár nem közjogi formában, de a társadalmi gyakorlatban 

119 Horváth Gergely Krisztián

 János. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017. 13–34. 
p. (20-21.)

120 John L. Austin -

121 6451/98 ME. számú rendelet. In: Belügyi Közlöny, 1898. 14. sz. 329–330.  

örökítik át.” - Tóth, 1991/a. 95. p. 
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korlátozta például a detektívek intragenerációs társadalmi mobilitását, így a 
122

-
-

társadalmi státuszuk 1945-ig már nem változott.

szempontból értékelte társadalmi mobilitásának szinte minden formáját a faluból, 
mint paraszti kommunitásból a a foglal-

-

-
 nélkül 

-
-

lennének.”123

-

122
-

ségileg jogfosztott státus individualizált formában gyakorlatilag változatlan pozíciót jelentett. A 

Tóth, 1991/b. 18. p.

123 Tóth, 1991/a. 76. p.
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*

-

-

rendelkezésre álló élelmiszerforrásokat.

munkáskezet,1 -
2 a városi piacokon. A lakosság számára az 

felvásárlás pedig még inkább gerjesztette a drágulást. A közvélemény mindezek 

* A tanulmány az MTA Prémium posztdoktori kutatói program támogatásában a Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében végzett munkám alapján született.

1 Hajdú Tibor – Pollmann Ferenc
2014. 163. p. (a továbbiakban Hajdú – Pollmann Bódy Zsombor: Élelmiszer-ellátás 

éppen meglovagló, sokszor az adott kereskedelmi ágba frissen belevágó elemek, akik egymásra 
-
-
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ármaximálások3 bevezetésében öltött testet.4 Mindezzel azonban az áremelkedé-

-

-
-

került sor az 1114/1915. ME. rendelettel. Ezt követte júliusban a búza, a rozs, a kétszeres, az 

-
berében Budapesten maximálták a kenyér és a zsemle árát is. Ez utóbbival kapcsolatban érde-

-

-
tásáról számolnak be. Lásd: A tanács jelentése a közélelmezés állapotáról FK 1915. október 

4551/1915. ME rendelet kiterjesztésére a tengelyen való szállításokra, 1916. január 16. BFL 

4993/1916-VIII. isz. (14/1916-VIII. levt. sz.)

-
-
-

1897. p. 
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Az élelmiszercikkek ára általában a gabona, illetve a liszt árán keresztül a ke-

5

6 Így a gabona-ellátottság 
szempontjából is kiszolgáltatottabbá váló Budapest a saját beszerzései mellett 

újabb formája, a kevert lisztek alkalmazása7 -
élelmezési stratégiájában. 

5 A gabona áremelkedése az 1913. évi rossz termésre, valamint a gabona és a liszt ára között mu-
tatkozó aránytalan különbségre, a „spannungra -

Közleményei, FK melléklete 6. sz., 1914. október 30. 10. p. 

-
ság ellátásáról, miközben az állam is megkezdte a maga felemás rekvirációs politikáját. 1915 

-
dasági Bizottságot, amely elvileg maximált áron, (gyakorlatban az önkéntes beszolgáltatóknak 

Szabó Ferenc -

Hajdú – Pollmann, Egry Gábor: Kukoricakenyér, 

Szerk.: Kaba Eszter, Budapest 2017. 291–313. p. (305-306.)

a Községi Kenyérgyár is átállt a kukoricakenyér gyártására: A Közélelmezési Bizottság ülése, 

Umb-
rai Laura
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-
leségeket.

Elnevezés Tartalom
100 kg ára 

1915 január-
jában

Nem kevert lisztek

-
taliszt*

68 K 68 f

árpaliszt 44 K 18 f

kukoricaliszt 44 K 32 f

burgonyaliszt 42 K

rizsliszt 44 K 32 f

Kevert lisztek

** 58 K 46 f

kenyérliszt 46 K 16 f

kenyérliszt 45 K 07 f

kenyérliszt 50 K 07 f 

teljes liszt 47 K 10 f

teljes liszt 47 K 17 f

teljes liszt 46 K 01 f

teljes liszt 51 K 01 f

kevert rozsliszt 44 K 12 f

1917. 267–301. p. (297.)
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Elnevezés Tartalom
100 kg ára 

1915 január-
jában

kevert rozsliszt 44 K 28 f

kevert rozsliszt 46 K 01 f

kevert rozsliszt 48 K 12 f

a 0-s lisztért álltak sorba. „Amióta a 0-s liszt árusítása be lett szüntetve, a közönség a kenyér 

-

-

-

Forrás: Hirdetmény a lisztnek legmagasabb áráról, FK. 1915. február 28. 1. p.

-
zsal kevert búzaliszt a szegényebb rétegek eledele volt, a takarmánynövényként 
ismert kukorica pedig kifejezetten idegen volt a budapesti gyomornak. „A kuko-

a közönségnek.”8
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A mindennapokban addig, amíg nem alakult ki a lisztellátás megszokott 
-

se. „Vannak olyan malmok, amelyek lisztárusítással foglalkoznak, ott ezrekre 
-

nak lisztet.”9 A liszt elosztása sokáig az iparosok között sem volt egységes. „Aki 

liszt kiadását, így be kell szüntetni az árusítást.”10 De a fogyasztási szövetkezetek 

-
delettel megállapított maximális árnál jóval drágábban a métermázsa keveretlen 

tagjainknak a lisztet és adjuk 73 K-ért.”11 
A lakosság lisztellátásának biztosítása érdekében Budapesten 1915. május 16-

12 -
13

14 

10

11
VIII.isz. (59/1915-VIII. levt. sz.) 

12

lisztjegyüket. A közélelmezési bizottság ülése FK.1915. május 14. 920. p. 

13 1916 januárjában már 24 dkg fejadaggal számolva vezették be az új liszt- és kenyérfogyasztási 

január 28. 172. p. 

14 A Közélelmezési Bizottság ülése FK 1915. április 9. 684. p. 
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A jegyrendszer bevezetésének feladatával a tanács a Statisztikai Hivatal igaz-
-

ügyelete mellett.15

16

-
ság lisztellátását a mindennapokban.17

-
tók feladata lett az összeírások alkalmával a lisztjegyre jogosultak számbavétele. 
Minden budapesti lakos jogosult volt lisztre, de csak az kapott közülük lisztje-
gyet, akinek már elfogytak a tartalékai.18 A lisztellátás megszervezése érdekében 

-
írás tartottak.19

15 -
-
-

tásának utalványozási rendszer mellett való szervezése, FK 1915. május 7. 881. p. 

16
-

Buziássy Károly -

17 -

18

19 -

-
-
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a lakosság lisztjegyekkel kapcsolatban felmerült problémáit.20 A munka dandárja 
-
-

-
osztási jegyzékek összesítése, majd az elszámolás elkészítése.21

22 naponta 
-
-

A malmok naponta jelentették aktuális lisztkészletük nagyságát az utalványozó 
23

-

kikeverve a liszt.24

1916 elején a 1915. december 31-i 4586/1915. ME rendelet alapján a kenyér- 

-

20

21

részt vett. A jegykiosztás természetesen az iskolai szünetek alatt is folytatódott, amire a tanítók 
-

22
mindegyikben azonos számú, összesen 85 kg lisztre szóló jegy kerüljön. 

23

24 Pénzügyi bizottság ülése, FK 1915. 27. 827. p. 
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-
-

-
gyeket állapítsanak meg.25

-

A rendelet értelmében 1916. január 10-én Budapest lakosságának körében 
ismételten lisztösszeírást tartottak. 26 -

töltenie.27

1916 nyarára az eredetileg csak a lisztjegyek kiadására alapított, alig egy éves 
múltat maga mögött tudó lisztbizottságok feladatai megsokszorozódtak.28 Amel-

-

25 Kenyérjegyrendszer életbeléptetése: FK 1916. január 11. 66–67. p. 

26
lakos megkapta a lisztjegyét, azon túl viszont csak azok, akik a bejelentés alapján nem rendel-
keztek saját lisztkészlettel. A lisztközpont ugyanis az összeírások alapján minden egyes család 

-
tás) igénybevételekor csak azokra adták ki a terményeket. Liszt és kenyérjegy életbeléptetése, 
FK 1916. január 7. 47. p. 

27 -

28 A lisztbizottságok ügyfélforgalma megalakulásuk idején rendkívül csekély volt, mert leginkább 
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a liszt elszállítására vonatkozó intézkedések, szállítási igazolványok kiadása, 
majd a tejigazolványok kezelése, a rizs és babjegyek életbeléptetése, illetve az 

tanítóktól.29 

-

-

jegyek ellenében a lakosság rendelkezésére bocsájtott. Ez utóbbi akció eredmé-

-
-

30 -
metlensége folytán, mely sajnos immár egészen az ablakbedobásig fokozódott.”31 

29

isz. (26/1916-VIII. levt. sz.)

30
-

-

november 30. BFL IV.1407.b. 117651/1916-VIII. isz. (1579/1916-VIII. levt. sz.)

31
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Bemegy a kávémérésbe kér egy kis kávét, kenyeret. Nincs megint jegy, nincs 
megint kenyér. Megissza a kávét kenyér nélkül, elmegy nagy búsan dolgozni, 

már tele van a gang várakozó népséggel, de szegény munkásnak munkába kell 
mennie, elmarad a kenyérjegy, és érte megint 6 óra után odamegy. Megint sokan 
vannak, minden 10 percben két darabot kiállítanak, bent nevetnek, cigarettáznak 
a lisztbizottsági tagok, és kint a sok szegény ember, asszony és gyermek, korog 

-

öregúr, akit igazgatónak szólítanak, mindenkinek nyom egy céldulát a markába 

-
dár utca 27. 1916. december 15.”32

Már 1916 nyarán napirenden volt egy újfajta igazolványrendszer bevezetésének 
gondolata,33 -

32 -
-
-

-

(1813/1917-VIII.levt. sz.)

33 -
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-

jegyrendszer. Az élelmiszerigazolvány 1916 novemberi bevezetése idején34 már 
-

-
35 Az élelmiszeriga-

azért, mert lisztjeggyel csak az rendelkezett, akinek saját készletei nem voltak. 

-
ket. 1916 decemberében a lisztbizottságok munkáját szinte megbénította a to-

36

június 23. 1231. p. 

34 -

kézbesítették az aktuális lisztjegyekkel együtt. Élelmiszerigazolvány életbeléptetése, FK 1916. 
október 10. 1865. p. 

35

36

-



Umbrai Laura 

a borsó, a lencse, a rizs, a cukor, a kávé, a zsír és egyéb ételzsír, a burgonya, a 
37

38 és az 
igazságosabb készletelosztás érdekében 1916. november 21-én zsírjegyek kerül-

-

39

-

-
-

ban 1916. november 30. BFL IV.1407.b. 117651/1916-VIII.isz. (1579/1916-VIII. levt. sz.)

37
-

maga töltötte ki, keltezte és aláírta. Az ívet november 19-én vasárnap kellett kitölteni, és más-

levt. sz.) Népesség összeírása és élelmiszerek bejelentése, FK 1916. november 17. 2167. p. 

38 -
-

-
léklet, 2. p. 

39
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Az összeírás csak a budapesti állandó lakosokra vonatkozott, és azért kellett 

valamint menekültek is nagy tömegben érkeztek Budapestre. A város 1917. ja-

40

-

41

-
42 A 

vett fel.43

44 A vizsgálat 
-

1916. november 24. 2204. p. 

40 -

41

vizsgálatára szükséges bizottságok kiküldése tárgyában, BFL IV.1407.b. 9988/1917-VIII. isz. 
(43/1917-VIII. levt. sz.)

42

43 -

-

levt. sz.) 

44

-
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45 Egy ilyet azonban érdemes rész-
leteiben is megismerni:

-
-

letbejelentés tárgyában 1917. április 28-án megjelent Önagyméltósága lakásában 

család jogtanácsosával Dr. Márton ügyvéd úrral való tárgyalás alapján a követke-

összeíró ívet dr. Márton ügyvéd állította ki, a készletekre vonatkozólag a cseléd-

írta alá. Ekkor csak minimális készleteket jelentettek be, és a jogtanácsos szerint 

-

-
járt, pótbejelentést állított ki, amelyben a cselédséget bejelentette, ennek azonban 

-

alatti lakásban, és ott tekintélyes készletet talált. Önagyméltósága, aki már akkor 

-

-

45 -

13. BFL IV.1407/b. 2865/1917-VIII. levt. sz.
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folyamatosan megkapták a liszt és kenyérjegyeket a cukorjegyet, és január 31-e 

-
tás egyáltalán nem szolgáltatott vissza jegyeket”.46

A februári vizsgálattól függetlenül voltak olyanok, akiket feljelentések nyo-

19-én tartott összeírás alkalmával 100 kg lisztet, 10 kg babot, 1 kg rizst, 15 kg 
cukrot, 2 kg kávét, 10 dkg zsírt, 200 kg burgonyát és 1,5 kg szappant vallott be. A 

-
gálására kiküldtük, kik 1917. március 27-én a lakásban a bizottság megjelenvén, 

-
-
-

lyiségekben semmiféle élelmiszercikket nem találtak.”47 
„Szabó János lakásán összesen 12 kg lisztet talált a bizottság. A nevezett fél 

-

-
tás november 19-én nem jelentett be lisztet, és állításuk szerint csak jegyek útján 

egyszerre adja ki a jegyek ellenében.
-
-

46
75558/1917-VIII. isz. (2865/1917-VIII. (levt. sz.)

47
VIII. isz. (1760/1917-VIII. levt. sz.)
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-

jelentett. Ellene a készletek eltitkolása miatt eljárás indult.”48

-
gyeit,49

-

50 

az aktuális élelmiszerkészletek felmérése mellett egy út típusú elosztási rendszer 
-

de ugyanígy a lakosság vállaira is. „A jegykiadás rendszerében gyökeres válto-

48
-

gálatok által kiderített készletek eltitkolása tárgyában magának tartotta fenn a intézkedés jogát, 

-
sa, BFL IV.1407.b. 77918/1917-VIII. isz. (1887/1917-VIII. levt. sz.)

49 A munkások pótjegyeit például a munkaadónak kellett igényelnie két példányban kiállított jegy-
zék mellett, amelyen a munkás neve, lakása és foglalkozása szerepelt. Az igények feldolgozása 

munkások plusz ellátásáról már 1916 elején megszületett a döntés. Ekkor a városi lakosság 20 
-

A liszt és kenyér pótjegyek kiadásában változás, FK 1917. május 22. 952. p. 

50
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a lisztjegynél már kezdetek óta van.”51

A lakosság életét rendre megkeserítette a napokon át tartó ácsorgás az élelmi-
-

letek területileg kontrollált elosztásával kívánta orvosolni. A külföldön, Ausztria 
és Németország több nagyvárosában is már alkalmazott rayonálás elve alapján, a 

-
nem az élelmiszerárusítás decentralizálásával, a sorállások elkerülése érdekében 

-

a fogyasztók körzetek szerinti beosztását szolgáló rayonálás52 bevezetését. 
53 

1917. december 11-én megtartották a már említett összeírást. Ez alkalommal a 

51
BFL IV.1407.b. 117651/1916-VIII. isz. (1579/1916-VIII. levt.sz.)

52 -
ber 3. BFL IV. 1407/b. 123275/1917-VIII.isz. (1750/1916-VIII. levt.sz.)

53

-

-

123275/1917-VIII .isz. (1750/1916-VIII. levt. sz.)
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boltban szeretnék54

is vásároltak.55 
Az összeírás feldolgozása megint csak a lisztbizottságokra maradt, melyeknek 

-

pontos megállapításával.56 A problémák azonban már az összesítések készítésekor 
-

-
ember 18–20) befejezni nem bírták. Ennek oka volt, például a beérkezett anyag 

-
többje 1-2 napos késedelemmel, de befejezte a feldolgozást. Voltak olyan bizott-

57 

54 -

-

55
-

-
árusító Üzem üzletei mellett ezentúl a zsír árusítással foglalkozni fog. Fogyasztókörzeti beosz-

3414/1918-VIII. isz. (355/1916-VIII. levt. sz.)

56
-

57 „Volt, aki a tanács által elrendelt munka elvégzése ellen lázította társait és a tanács intézkedé-

-
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Az eredeti elképzelés szerint a Központi Lisztbizottságnak össze kellett állíta-

-

-
jegyeken kívül a vásárlási igazolványt is magukkal vinni, amelynek alapján a 

58

és egy ciklus folyamán csak egyszer. Emellett a füzetben fel kívánták tüntetni a 

igényt tartanak a kedvezményes árú cikkek vásárlására. Ez azonban csak azon 

400 koronát.59

-

21–30. közötti napokra szól.60 
-

-

58
bevásárló csoport is. Az Általános Fogyasztási Szövetkezet igazgatóságának levele a raktárno-

59 -
-

-
sáról, 1918. június 19., 82090/1918-VIII. isz. (7089/1918-VIII. levt. sz.)

60 -
ber 3., BFL IV.1407.b. 123275/1917-VIII. isz. (1750/1916-VIII. levt. sz.)
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61 Mindez a 
-
-

elveszíti rálátását az elosztási rendszerre. 

62 miközben a liszt elosztását nem is tervezték 
bekapcsolni a rayon-rendszerbe: „Az eddigi egységes liszt és kenyérjegy ugyanis 

63 

64 mellett a másik tanulság 

61 -

-
gekbe ütközne, és nem keltene közmegnyugvást sem a közönség, sem az árusok körében” De a 

-

VIII. isz. (355/1916-VIII. levt. sz.)

62

63 -
ber 3., BFL IV.1407.b. 123275/1917-VIII. isz. (1750/1916-VIII. levt. sz.)

64

-

a bejelentéseiben egyrészt a szertelenségig megy, másrészt saját legfontosabb közélelmezési ér-
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volna.
-
-

ellátásra szorulók érdekét. A kialakult rendszer szerint ugyanis a liszt kivételével 

-

65 Az összeírás eredményeinek megis-

is elfogadott.66

Az egységesített élelmezési jegy bevezetésére 1918 februárjában került sor, 
ugyanekkor a liszt- és kenyérjegyek kiadásával kapcsolatban is fontos változás 

-
-

-
ségleteit zavarok és fennakadás nélkül nem lesz képes kielégíteni.” Fogyasztókörzeti beosz-

3414/1918-VIII. isz. (355/1916-VIII. levt. sz.)

65

-
csolatban 1917. december 3. BFL IV.1407.b. 123275/1917-VIII. isz. (1750/1916-VIII. levt. sz.)

66 -
let, 27. p. 
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67 Emellett az addigi négy 

érvényes egyesített élelmezési jegyet, viszont a korábbi petróleum- és gyertyaje-

68 Az egyesített élelmezési jegy 

69 A termék elnevezéssel 
-

pan)70

 71 
Az egyesített élelmezési jegy aktuális szelvényeit minden alkalommal a ke-

úton már biztosítva volt, eleve a zsír vagy burgonya szelvény nélkül kapták meg 
72 

67 Az új élelmiszerjegyek kiosztása, FK 1918. január 4. 2. p. 

68 Új élelmiszerjegyek FK 1918. január 4. 3. p. 

69 Kivételt képezett ez alól a szappan, amelynek szelvényei 20, illetve a kávé és dió, amelyekre 
vonatkozóan 30 napi érvényességgel került kiállításra.

70 Ort János: Budapest központi városigazgatása a 
polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején. In: Levéltári Közlemények, 29. 
(1959) 277. p. (a továbbiakban Ort, 1959.)

71

-

-

Ort, 1959. 

72 Az úgynevezett liszt- és kenyérjegyet, amelyek egészen 1919. március 1-ig érvényben marad-
-
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-

-
sával a kisebb egzisztenciák szociális védelmét biztosították, és egyben a vásár-

73 

liszt, vagy 14–14 dkg kenyér vásárlására. Egy újabb vonal további negyedekre osztotta a szel-

-
-

73 -

-

-

-

1918. május 3. BFL IV.1407.b. 56235/1918-VIII. isz. (7195/1918-VIII. levt. sz.) Alacsonyabb 

-
latban 1917. december 3. BFL IV.1407.b. 123275/1917-VIII. isz. (1750/1916-VIII. levt. sz.) 
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74

megsemmisülését, de minden egyes élelmiszerjegy pótlásra vonatkozó kérelmet 

-
-

A Szerecsen utcában lakó Klein Józsefné élelmiszerjegyei például 1916 

a lakásban a cselédlány felügyelete tartózkodó kisunokája felvagdosta mind a 

ponton a panaszoséval. Ekkor további vizsgálatot rendeltek el, amelynek során 
-

-

kiutalt családja számára 5 db élelmiszerigazolványt.75 

VIII. levt. sz.)

74 Az egyesített élelmezési jegyek beváltásának új rendje, FK 1918. július 5. 1304. p. 

75
(20/1917-VIII. levt. sz.) 
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után a jegyet visszaadta, azt Haller az asztalára tette, de „valaki ellopta, valaki 
rendszeresen lop onnan,” pedig a 8 darab jegy még négyszeri vásárlásra jogosí-

-

jegyek pótoltatni nem fognak.”76

-
-

77

az összes jegyeimet ellopták, szóval élelmezési, zsír, kenyér, liszt, cukor, kávé, 
petróleum szappan szénjegy, egy ritikülben voltak és ellopták. A két iskolás gye-

-

78

A liszt- és kenyérjegyekkel, valamint a többi élelmiszerjeggyel történt csa-

-
-

-

76 Ellopott cukorjegyek 1917. július 4. BFL IV.1407.b. 68171/1917-VIII. isz. (496/1917-VIII. 
levt. sz.)

77 Elveszett lisztjegy pótlása 1917. augusztus 23., BFL IV.1407b. 84785/1917-VIII. isz. (703/1917-
VIII. levt. sz.)

78 -

IV.1407.b. 111242/1917-VIII. isz. (945/1917-VIII. levt. sz.)
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álló nyomozó csapat.79

-
-

-

-

80 -
-

-

és lepecsételve, de mégis éjjeleken át is szabadon vannak.”81

79

80 Hamis cukorjegyek ügye 1917. december 29. BFL IV.1407.b. 132524/1917-VIII. isz. 
(2025/1917-VIII. levt. sz.)

81 -
ember 3. BFL IV.1407.b. 137203/1917-VIII. isz. (2033/1917-VIII. levt sz.)
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-
ként, általában csak a boríték súlyát mérték le, aminek grammra egyeznie kellett 

-

82

-

is így volt, a lisztbizottságokba való betörések mind nagyobb számban, és mind 

-

-
-

-
laszolga a zárak feszegetésének zajára felébredvén, revolverlövésekkel elriasz-

Hasonlóan eredménytelen kísérlet volt a február 27. éjszakai a Lovag utcai 

-
nyát, összesen 230 korona értékben elvitték, amely kárának megtérítését a Köz-

-
-

82 -
va Hajós Bertalan pékmester visszaélési ügye 1916. február 10., BFL IV.1407.b. 12644/1916-
VIII. isz. (61/1916-VIII. levt. sz.)
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83 
-
-

-

84

-

-
85 Az 

adták ki. Ezt azután az 1920. januárban tartott újabb készlet- és népösszeírást 
-

-

86

83
IV.1407.b. 35809/1918-VIII. isz. (7186/1918-VIII. levt. sz.)

84

85 -
-
-

Budapesti Munkás- és Katonatanács Hivatalos Közlönye, 1919. június 27. 534. p. 

86 -
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87

-
ra állítása érdekében a szabad forgalom visszaállításának igénye, vagyis a kor-

-

 

külön kenyérjegyeket adott ki az ellátatlanok részére.88 Így továbbra is élelmiszer-

-
mek munkásai, a segéd nélküli kisiparosok, és mindezek családtagjai, valamint 

teljesen keresetképtelenek és a közsegélyre szoruló vagyontalanok.89 -

május 26. 1433. p. 

87 Az új élelmiszerjegyek kiosztása, 8 Órai Újság, 1920. június 27. 6. p. 

88
-

sági Évkönyv számára, BFL IV.1407.b. 74433/1926-VIII. isz. (1700/1926-VIII. levt. sz.)

89 -
kök, alkuszok, kofák), a vállalkozók, kereskedelmi alkalmazottak, a segéddel dolgozó iparosok, 

felterjesztésében 1921 nyarán kifejtette szociális aggályait a lisztellátás új rendjével kapcsolat-
-

tásból, sokszor sokkal rosszabb körülmények között élnek, mint közalkalmazott társaik miköz-

közé tartozó alkalmazottaik érdekében szólalt fel az 1920-as alapítású, a keresztény iparosok 

-
rultak az utólagos felvételüket. A lisztbizottságnak leadott kérvényt, a lisztbizottság véleménye-

-

-
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sági lisztellátásban nagyjából a polgári lakosság fele részesült,90

-

-

91 
-

92 

-

szabályozta az ellátatlanok lisztellátását. Az ezt megállapító rendelet ismételten 
-
-

levele, BFL IV.1407.b. 8657/1921-VIII. isz. (1122/1921-VIII. levt. sz.) 

90 -

dolgozókét. A Lisztjegyesek száma 1922 májusában, BFL. IV.1407.b. 64932/1922-VIII. isz. 
(1719/1922-VIII. levt. sz.)

91 -

2500K-t az összes pótlékkal együtt. Az igényjogosultaknak ugyanúgy a lisztbizottságon kel-
-

tósági lisztjegyeket. Hatósági karácsonyi lisztkiosztás BFL IV.1407.b. 152621/1921-VIII. isz. 
(1872/1921-VIII. levt. sz.)

92

-
-

Rendelet a lisztellátásról FK.1921. július 8. 1224. p. 
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lisztellátást biztosításával továbbiakban is támogatta az állami és városi tisztvi-
93

-
94 

-
-

95 „Az el-

elöljáróságoknál ezekért az igazolásokért. A közgyámok a legjobb tudásuk szerint 

93 -

-
-

-

lisztellátás az 1922/23. gazdasági évben, FK 1922. augusztus 4. 2104. p. 

94 A rendelet a nyugdíjasoktól is elvette az ellátást, bár utóbb a kisnyugdíjasok visszakapták azt. 
-

129823/1922-VIII. isz. (1040/1922-VIII. levt. sz.) 

95
-

-

utasítás az elöljáróságok részére, BFL IV.1407.b. 8155/1923-VIII. isz. (19/1923-VIII. levt. sz.) 
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96

97

keretében megszervezett Élelmiszerjegyközpont végezte.

2. táblázat Budapest élelmiszerjegyei 1915–1924

Típus Megjegyzés

lisztjegy 1915. május 16. 1916 januárig

tejjegy 1915. november 
15.

0,5-1 liter a betegek-
nek és a 2 év alatti 
gyermekeknek, ké-

1917. januárjától a 
tejet rayonálás alap-
ján biztosítják az 
ellátottaknak.
1924-ig.

rizsjegy 1915. december -
ciója

babjegy 1915. december -
ciója

1920-1921-ben.

liszt- és kenyér-
jegy

1916. január 1918. január 31-ig

96
2279. p. 

97
VIII. levt. sz.)
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Típus Megjegyzés

Élelmezési iga-
zolvány

1916. november 1924-ig

zsírjegy 1916. november 
21.

1921 tavaszáig

petróleumjegy 1916. december -

villany vagy gázvi-
lágítás

1921 tavaszáig

cukorjegy 1917. január * 1921 májusáig

szilvajegy 1917. február 
25.

aszalt, vagy lekvár 

1917. február 1921 tavaszáig

szappanjegy 1917. március 1919-ig

burgonya jegy 1917. április 22. -
letek függvényében saját akciójában

1917 nyári idény A család nagyságától 
**

1917–1918

malátakávé jegy 1917. december

egyesített élel-
mezési jegy

1918. február 1919. december 
31-ig

liszt- és kenyér-
jegy

1918. február 1919. december 
31-ig

gersli jegy 1918. február
szelvények beváltá-
sa esetén 1919-ig

vajjegy 1918. március 
15.

1921 tavaszáig zsír-
jegy ellenében
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Típus Megjegyzés

1918. május 1. Havi 62 étkezésre az 
egyesített élelmezési 
jegy leadása ese-
tén.***

1921-ig

1918. szeptem-
ber beváltásával 

-
ciója.

tojásjegy 1918. november vaj szelvény ellené- -
ciója.

1919. május 5.
ellenében árusítot-
tak. 

Jegy nélkül a csont 
-

tók el.

egyesített liszt- 
és kenyérjegy

1920. január 1. 20 dkg/nap -
nye****

* 1917 márciusától 100 dkg, 1918 januárjától 75 dkg. 

** 1918 nyarán személyenként 75 dkg.

-





FONS XXVIII. (2021) 2. sz. 253–275. p. 

*

„Tisza bágyadtan intett a kezével, 
 

1

a miniszterelnöki pozíciót tizenöt 

-
t .2 által

-
 tüzetesebben 

amelyeket nem feltét-
lenül tisztáznak a korszakkal foglalkozó történeti kutatások. 

Munkám során egy ilyen problémakörre szeretnénk rávilágítani. A szem-

bevonok a vizsgálatba. Mindezzel
-
-

ténelmi esemény elemzése és megértése során.

a dualizmus rendszere megszilárdulásának jelképei voltak, a korszakot sokan a 
3 Bár -

*  Jelen tanulmány a XXXV. Országos Diákköri Konferenciára írt dolgozat alapján készült. Sze-

kutatására és a dolgozat megírására.

1 Mikszáth, 1987. 104. p.

2 Pölöskei Csorba, 2019. 378–379. p.

3 Fónagy, 2001. 88. p.
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káját”4 a történeti szakirodalom sem vitatja, a választásokról és a kormány politi-
-

mamelukokról, akiknek már 
elnevezése is egyfajta bírálatot fejez ki.5

Bár az 1880-as évek második felében is történtek olyan események, amelyek 

évi esete),6

7  A törvénymó-
dosítás, amelyet az uralkodó kívánságára Tisza és a kormány el akart fogadtatni, 

módosítása kapcsán merült fel -
reg létszámának 10 évenkénti automatikus újratárgyalását vette volna ki a tör-

8 
-

9

akkor rendült meg, amikor a magyar miniszterelnök a tiltakozók megnyilvánu-
-

újonclétszám tízévenkénti újratárgyalása is megmaradt.10 

 
11

-

4 Csorba, 2003. 373. p.

5 Pölöskei, 2001. 65. p.

6 Pölöskei, 2001. 66. p.

7 Gratz, 1934. 249. p.

8 Bihari, 2007.

9 Kozári, 2003. 505. p.

10 Bihari, 2007.

11 Kozári, 2019. 354. p.
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-
désekre.

Tisza Kálmán lemondásával és annak körülményeivel kapcsolatosan eddig több 

-

-
sabban a korábbi törvény módosításának javaslata volt. Ez lett ugyanakkor az 

-
nak tükrében. A Tisza-kormány által 1879-ben kidolgozott törvény módosítására 
a Függetlenségi Párt nyújtott be javaslatot 1889 novemberében12 azzal a céllal, 

13 Tisza 

-
ját.14

be a minisztertanácsban, azt azonban minisztertársai leszavazták. Tisza ezután 
15

Az egyik álláspont szerint a Tisza távozását -
-

16 Arról meg-
ürügy

 távozást

12 Lakos, 1987. 149. p. 

13 Varga, 2013. A törvény értelmében az elveszti az állampolgárságát, aki 10 évig folyamatosan 

14 Lakos, 1987. 150. p. 

15

16 Vö.: Kozári, 2019. 352–361. p., Pölöskei,  Csorba, 2003. 378–379. p.
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17 
 növelni

-
lésükben mindazonáltal vannak eltérések).18

-
-

lanná válik számára.
Lakos János ugyanakkor nagyon markáns véleményt fogalmaz meg. Meg-

látása szerint Tiszában sokáig (egészen 1890 márciusáig) nem merült fel távo-

 módosítására vonatkozóan 
1890. február 12-én mutatott be a minisztertanácsban, és amelyet minisztertársai 

-
-

gát, módosított volna a 
19

inkább szerette volna megtartani az állását.20

17 ott elismerni magát Ferenc József alattvaló-

szemben. Ennek mélyebb összefüggéseit lásd: 2004. 58–62. p.

18
-

-
-

latában. Lásd: Pölöskei

 
-

szanyerni reputációját, ám végül ebben az uralkodó megakadályozta: Kozári, 2019. 358–360. p. 

19 Lakos, 1987. 152–153. p.

20  155. p.
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-

ívása azért vált 
szükségessé, mert Tisza és minisztertársai között véleménykülönbségek merültek 

 már Tisza utódját 
is emlegették. E -
nök.”21

A fenti idézet a Pesti Hirlap -

ban,22 így a témában releváns szakirodalom-
á ának vo-

natkozó részeiben,23 -
24 Az 1890. március 6-i 

 többek között a korábbi szakirodalomban is 
találtam bizonyítékokat. 

A dualiz-
mus kora 

„Amikor azután Tisza 1890 elején a minisztertanácsban bemutatta erre vonat-
kozó javaslatát, ott kisebbségben maradt és egy második a király elnöklete alatt 
megtartott minisztertanács

25 

nem közöl sem dátumot, sem pedig részleteket az általa említett minisztertanács-

-
dó elnökölt, a március 16-i volt,26 de ez már Tisza lemondása után történt.

21

22 Kozári, 2003. 517–518. p.

23 Kozári, 2019. 352–361. p.

24 Kozári, 
2019. 353. p

25 Gratz, 1934. 252. p.

26 MNL OL K. 27. 1890. március 16. (9. ülés)
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-
 1987. évi számában Lakos János 

tollából megjelent cikk.27

véleményét”.28

Az említett -
29 a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

özponti-
lag iktatott és irattárazott iratai (K 26) 1890. évi iktatókönyvét átnézve kiderült, 

A 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában a minisztériumi mutatókönyvek segít-
ségével megpróbáltam utánajárni, van-e valamilyen írásos nyoma az ülésnek. 
Ilyen nyomra azonban nem bukkantam.30

levéltári delegátusával is konzultációt folytattam, akinek tájékoztatása szerint ott 
sem maradt fenn semmilyen dokumentum a március 6-i üléssel kapcsolatban.31 

nyolcadik sorszámot kapta). 

-

27 Lakos, 1987. 155–156. p.

28

29 . Letöltés 
ideje: 2020. február. 3.

30  néztem át

31 Szeretnék itt köszönetet mondani Fakezkas Istvánnak, aki közvetített és segített az információ 
beszerzésében.
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32

-
-

napirendi pontja.
-
-

ben sem jelentek meg bizonyos, az azon az ülésen tárgyalt fontos ügyek.33 Ennek 

-

igyekszem választ adni.

érdemes új forrásokat is 
-

-
ták, mivel azonban éppen a sajtó vizsgálatánál merült fel egy eseménytörténeti 

 meg a sajtótermékek vizsgálatával (1.). Az újságok tanul-
mányozását ek azokra a forráscsoportokra, amelyeket eddig nem, 

levont következtetéseimet. A teljesség igényének megfelelve meg kell jegyez-

32 MNL OL K. 27. 1890. március 8. (8. ülés).

33 Cieger 2009. 62. p. 23. jegyzet.
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1889-es és 1890-es palliumát is, ezekben az iratanyagokban ugyanakkor nem ta-
34

1. Az írott sajtó

a Pesti Hírlapot és a Budapesti Hírlapot, valamint a kolozsvári Ellenzék

újságnak számított.35 Az Ellenzék vizsgálatánál jogosan 

El-
lenzék

36 
 A sajtószemlét a Pesti Hírlap 1890. március 6-i számával kezdem, amelynek 

két bekezdésben az utazás -
vénnyel, mintegy megmagyarázva annak értelmét nemzetközi viszonylatban is, 

-

-
jeszteni, mely a mostani körülményeknek jobban megfelel, azokra célozva, a kik 
akár Amerikába, akár Romániába kivándorolnak s onnét vissza akarnak jönni.”37

csak a „turini remete” sérelmein kívüli okok miatt tartotta fontosnak. A cikk-
író legalábbis ezt szerette volna sejtetni írásában, amelyben a továbbiakban ki 

34 MNL OL K 467.

35 Buzinkay, 1993. 53. p. 

36 Buzinkay, 1993. 49. p.

37 Pesti Hírlap, 1890. március 6. 1.  p. 
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Kormányközeli volta lévén a Pesti Hírlap
mellett foglal állást, s úgy vélte, undorral kell elfordulni minden olyan politikai 

iránta viseltetik, Tisza ellen ki akarja játszani”.38 
A Budapesti Hírlap

már címlapra is kerültek, az a március 7-i, amelynek címlapi cikke Válság a mi-
nisztériumban címmel jelen -

-
letükkel is ellentétben vannak egymással.”39  

Ezután a cikk gyakorlatilag lapszemlét tart, amelyben tudatja az olvasóval az 
eseményeket. A Budapesti Hírlap
Magyar Távirati Iroda által kiadott közlemény kritikája, amellyel a cikkíró egy-

-
-

elnöklete alatt üljön össze a minisztertanács.40 Ezzel el is érkeztünk a tanulmány 
-

élesek. 

el, annak végkimenetelét tekintve két „verzió” merült fel: vagy Tisza tesz újabb 

Budapesti Hírlap cikkírója a magyar belpolitikai válság-
-

38 Pesti Hírlap, 1890. március 6. 2. p 

39 Budapesti Hírlap, 1890. március 7.1. p 

40 Budapesti Hírlap, 1890. március 7.1. p. 
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március 6-án még semmi sem volt véglegesen eldöntve.41

A Pesti Hírlap, érdekes módon és ellentétben az ellenzéki Budapesti Hírlap-

-
re a Legujabb politikai hírek -

 rövid írást is inkább tár-

elnöklete alatt aznap (a kérdéses napon), azaz március 6-án összeült a miniszter-

-

elnöklete alatt a királyi palotában miniszteri értekezlet volt, mely délutáni 3 órától 
fél ötig tartott”. 

A Pesti Hírlap -

a kedélyeket”, mondván, a minisztertanács tagjai csupán ennyit mondtak: „még 

-
zonytalan még.”42

Az Ellenzék
-

-

-

43

Mind a Budapesti Hírlap,44 mind a Pesti Hírlap március 8-i számában beszá-

41 Budapesti Hírlap, 1890. március 7. 1. p. 

42 Pest Hírlap, 1890. március 7. 7. p. 

43 Ellenzék, 1890. március 7. 219. p. 

44 Budapesti Hírlap, 1890. március 8. 1. p. 
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-
nulásra, egyálalán nem felel meg a valóságnak.” A továbbiakban a cikkíró még 
részletesebben taglalta a válság körülményeit, megemlítve a király álláspontját is:

-

«Nem, becsülettel maradni fog 45

Tisza méltóképpen akart visszavonulni, és csupán ennek ürügyeként szolgált a 

-
nisztertanácsi ülés 1890. március 6-án, azon azonban végleges döntést még nem 

2. Tisza Kálmán levelei feleségéhez

maradt fenn, és azok sem tartalmaznak lényegi információ

Ferenc József viszonya. 
általában sok mindent leírt nap-

45 Pesti Hírlap, 1890 március 8. 2. p. 
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-
ba), ezért már búcsúzik.

van.

-
ük

és Ferenc József viszonyával kapcsolatos jelenségekre. Az alábbi levél kézírása 

amelyen az uralkodóval is találkozott:

46

-
-

is 
-

-
47 Ennek alapján 

érdemes 

48

Amint a fentebb idézet levél példá

-
-

46 

47 Cieger, 1998 

48 Lakos, 1987. 155–156. p. 
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ám ez általában 
-

rültek szóba.49

beszélgetés az uralkodó és Tisza között ezúttal némileg túlmutat

-

50

51 -
gel a millenniumi ünnepségre utal, egészen pontosan az 1896. június 8-i menetre, 
amikor is a koronát ünnepélyes keretek között átvitték a Mátyás-templomból az 

Tisza Kálmán delegált királyi biztosok és báró Radvánszky Béla s Szlávy József 

nagy történelmi momentumot.” [ 52

jön”.53

Pesti Napló idézetét és a levél megjegyzését („megbizatásomat megköszönni”) 
összevetve, egy nagyon fontos információra derül fény: Tisza Kálmán delegált 

-

54 

49 Somogyi, 1989. 168–171.p.

50 

51 Pesti Napló, 1896. június 9. 4–5. p. 

52 Pesti Napló, 1896. június 9. 4. p. 

53 Pesti Napló, 1896. június 9. 5. p. 

54 Cieger, 1998.
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-

3. Kossuth Lajos levelei Helfy Ignácnak

-
cal is.55 -

-
lenségi ellenzék, illetve Tisza Kálmán szerepe.56 Kutatásom során mind Irányi 

 tágabb témájával 
(Tisza lemondásával) kapcsolatos leveleket megvizsgáltam, ugyanakkor -

tanulmány központi kérdésére 

választ. Mindazonáltal talán akad egy olyan levél, amely eléggé fontos adalék-

-

lemondásának okairól is véleményt formált:
-
-

55 Kovács, 2021. 11–24. p.

56
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-
-

-

ami mondani valóm volt, azt is amit Ön említ levelében. Punctum.” 57

-

-

Tisza általa vélt ügyetlen manipulációjában, politikai opportunizmusában látta.58 

Pápay István hagyatéka

kétséget kizáró, a lemondás körülményeit teljes mértékben tisztázó anyagokat, 

Orczy Béla király személye körüli miniszter többször is írt Pápaynak 1890 
-

-

57

58 Lajtai

alkotott véleményével, és konkrét tiltakozássá vált a dualista berendezkedéssel szemben. 
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-
-

két ügy szoros „összeköttetésben” áll, ezért szükséges az eredeti sorrend szerint 

be. A levél vége felé pedig egy újabb érdekes adalékkal gazdagodunk:

kérdésben a -
zottan nyilvánúlni kell.” 59

-

állna az „ellenpólus” élén a minisztertanácsban.

59 MNL OL I 34.  Orczy Béla levele Pápay Istvánnak, 1890. január 14. 



Horváth Levente Egy minisztertanácsi ülés nyomában…

-

-
60 Ez a levél 

ó -

-

kapcsolatba lépés körébe
városának díszpolgárává válik.61

nyilatkozata fényében,62

megadása mellett dönt, azt másnak nem -

63

írta:

-

64

-

-

-
tékben egyetértett ezen véleményével.65

60

61 Kozári, 2019. 352. p.

62 Lakos, 1987. 150–151. p.

63

64

65
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Károlynak írt levelé
-

66

Orczy Béla 1890. január 19-én is írt Pápaynak, ebben a levélben ugyanakkor 
-

mélye körüli miniszter mennyire kiállt Tisza mellett, még a miniszterelnök újévi 
beszédét67 68

-

levelet Pápaynak. A levelet Lakos közölte is a tanulmányában, és az ott felmerült 
-

napon

Tisza és a miniszterek közti nézeteltérést.” 69

-

probléma
-
-

értekezlet 
-

66 Lakos, 1987. 151.

67

68 -

69 Lakos, 1987. 155–156.
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70  

71 Halasztási kérelmén kívül másról nem 
-

72 

-

március 4-én még nem szívesen mondott volna le. Ez persze nem feltétlenül vál-

-

-

uralkodó semlegességét”, némiképp vitatkoznom kell.73

írja levelében
akar”.74 Mindazonáltal maga Lakos is írja Orczy levelének idézése -

 kérte fel Orc
-

elnök megtartsa állását. Úgy vélem,

volt érdekelt, miért nem fogadta el Tisza lemondását már március 6-án, és miért 

-

70 MNL OL I 34. Tisza Kálmán levele Pápay Istvánnak, 1890. március 3. 

71

72

73 Lakos, 1987. 156.

74 MNL OL I 34. Orczy Béla levele Pápay Istvánnak, 1890. március 4. 
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-

Mindezt összevetve a már említett és Lakos János által idézett távirattal, amelyet 
az uralkodó az ülés után küldött Bécsbe,75

a király elnöklete alatt megtartott informális i, mivel 

Munkám során a Tisza Kálmán bukásával foglalkozó források egy részét tekintet-

– 1890. március 6-án a miniszterek minden kétséget kizáróan tartottak egy 

minisztertanácsi ülésként kezelt tanácskozásról a legfrissebb szakirodalom 

korrekcióra szorulnak.
– Tisza Kálmán távozása az elemzett források fényében nem 

megtervezett méltó

75  Vö. 28. jegyzet



Horváth Levente Egy minisztertanácsi ülés nyomában…

– A sajtó tüzetesebb vizsgálata, illetve újabb források bevonása a kutatásba 

nagyobbal, mint azt korábban gondoltuk.

Levéltári források 

MNL OL (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)
I szekció 

K szekció
K 26   Miniszterelnökség, Központilag iktatott és irattározott iratok

P szekció
P 1462  A Tisza család geszti levéltára (1768–1845) II-2.a. Tisza Kálmán 

R szekció

Sajtóforrások 

Budapesti Hírlap, 1890. március 7–17.
Ellenzék, 1890. március 7.
Pesti Hírlap, 1890. március 6–18.
Pesti Napló, 1896. június 8.
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FONS XXVIII. (2021) 2. sz. 277–307. p. 

 (1890–1971)

amikor a család egyik ferences tagjának naplóját szerkesztettem, és rendeztem 
sajtó alá.1

2 1984-es feljegyzé-
seiben3 4 A családot német 

hungarus tudata jellemezte, ami 

század szinte valamennyi sorsfordító eseményében, nem csupán átélték ezen kor-

és csapásokkal kísérve, azonban leszármazottaik napjainkban is köztünk élnek. 

-

-
talra magyarosította családnevét, majd 1960-ban eredeti nevét visszavéve mellé, 

1 Király, 2018.

3 Lásd alább a forrásközlésben. 

-

-
leit és megjegyzéseit, a kézirat átolvasását. Munkámat az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római 
Történeti Kutatócsoport keretén belül végeztem.
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-

-
és Pertsy Anna (1859–c.1925) 

másnap részesítette Stelczer András szentfülöpi káplán.5 -
án (1878–1879), Annán (1880–1881) és 

Ádám -
 kívül testvérei közül is többen említésre méltó 

6

-
pater familiasként állt családja élén. Az 

 és dolgos -
talan gyermekei és férje mellett.7 

-
-

életét.8

ám aggályoskodó természete miatt végül eltanácsolták a szemináriumból, latin–

-

iskolájában is tanított.9 
 

1924. 54.)

6 Király, 2018. 397, 399. p.

8 Sági, 2017. 359. p.

9 Király, 2018. 397, 399. 398–399. p.
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Kelemen néven írta be magát a magyar ferencesek történetébe. Az ökumenikus 
íróként, 

történetíróként, valamint a magyar felekezetközi keresztény sajtó vezéralakjaként 

-

püspököt is. 1908-tól volt ferences, az örökfogadalmat 1914-ben tette le, pap-

-

a rendi és családi emlékezetben.10

Evangeliszta
önként vállalt

-

esett áldozatul.11

Ó
12 -

-
 jezsuita,

természetrajz szakos tanár
és görög–latin szakos tanár, a további négy tanévben a magyart, görög–latin nyel-

10 Király, 2018. 339–341. p. és Kálmán, 2018. 14–25. p. valamint Csorba — Cságoly, 2018. 481–
482. p.

11 Király, 2018. 397–399. p.

12 BFL XIII.84. 02. 1901–1913. 3., 5. és Kálmán, 2018. 14–25. p.
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 Péter jezsuita volt az 

tanévben, a további VI.–VIII. osztályokat 1909–1912 között végezte el Kalocsán, 
ez utóbbiakat magántanulóként.13 A kalocsai gimnázium igen nagy tekintély-
nek örvendett, a jezsuiták 1860-ban vették át vezetését a piaristáktól. A korban 
minden szempontból modern intézménynek számított, a villanyvilágítást éppen 

-

bontogatta. A diákoktól nagy fegyelmezettséget és kötelességtudatot vártak el, de 
az oktatás színvonala is igen magas volt.14

Érettségi vizsgáját 1912. június 8-án tette le jól megfeleltként15 a Spitkó 
16 A 

-

-
tér. K

példája, így komolyan készült a jezsuita papságra.17

13 BFL XIII.84. 02. 1901–1913. 8–10., 13., 21., 25., 34., 36., 44., 49.

14 Klestenitz

15 Magyar nyelv és irodalom, latin nyelv és irodalom, történelem tárgyakból jeles, matematika, 

-

16 A vizsgabizottság további tagjai: Spreitzer
Roznovszky

geometria), 

17 Hidyné
a Forrásközlésben (továbbiakban: Forrásközlés 1. itt).
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-
tézmények mellett az ottani teológiai képzés számított a legjobbnak. Rendszerint 
olyan növendékek tanultak falai között, akiknek képességeik alapján elöljáróik, 

-

oktatók a Jézus Társasága legnagyobb tudósaiból kerültek ki, többségük kiváló 

-

uralkodott.18

-

esetben egyszerre számított németnek és magyarnak is. Voltak tabu témák, amiket 
-

19

-

20

-

18 BFL XIII.84. 02. 1901–1913. 42., BFL XIII.84. 03. 1913–1924. 1–8.

19 Klestenitz, 2020. 76–78. p.

20 Forrásközlés 1. itt.
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majd pedig sebesültszállító vonati ápoló lett.21  

a nincsen.22

21

22 Forrásközlés 1. itt.

 
BFL XIII.84.03 1913–1924 2. fotó
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próbált szerencsét.23

-

a legjobbak.24

é

mondván, kettejüknek túl nagy a lakás. Így az asszony leányával nagyon meg-

-
25

-
atal lánnyal kölcsönösen megkedvelték egymást, és egymásba is szerettek, amit 

-
-

1919. augusztus 31-én keltek egybe.26

-
Új Nemzedék

-

Pester Lloydnál 
27

23

24

25

26 BFL XIII.84. 03. 1913–1924. 48., 50.

27 Forrásközlés 1. itt.
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-
-

jogosságát a M. Kir. Belügyminisztérium 1927. április 30-án kelt nyilatkozatával 

magyar állampolgárok.28

A

személyisége a szintén D

nemzeti kisebbségek tárcanélküli minisztereként is szolgált.29 1921-ben alapí-
Sonntagsblatt für das 

28 BFL XIII.84. 04. 1927–1944. 1.

29 Seewan, é. n.: vö. Fata, 1994. és Pritz — Marchut, 2017.

 
A család tulajdonában, Budapest
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deutsche Volk in Ungarn 30 A külpolitikai 
óbbi volt.31 Az orgánum a magyarországi svábok egyik legfon-

tosabb érdekképviseleti fórumává vált, 1924-t l a szintén Bleyer által alapított 

(MNNE, Ungarländischer Deutscher Volksbildungsverein -
lül jelent meg.32

volt külügyminiszter lett az egyesület elnöke, Bleyernek az 
poszt

33 Bleyer 
-
-

sen összefonódott a magyar revíziós törekvésekkel.34

ezzel azonban -

30 Forrásközlés 1. itt.

31 Grósz, 2014. 148. p. 

32

a 34. lábjegyzetben idézett alapszabályt).

33 Bleyernél
(Volksgemeinschaft

Staatsgemeinschaft

-

mellett.

34 Bellér, 
egyesület célja: Az egyesület célja minden politikától mentesen, a magyarországi német nép 

-
-

-
kat állít fel, ösztöndíjakat és jutalmakat adományoz.” 
magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/a_volksbildungsvereintol_a_volksbundig/pages/009_

 (letöltés dátuma: 2021. április 14.) Ld. a témában Tilkovszky, 1979.  421–477. p.
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Sonntagsblatt
35 

hungarus

folyt vita.36 Ezt  a németség 
-

-

37

 részét nekik kellett 
delegálniuk. A kormány minduntalan igyekezett befolyását növelni az egyesület 
felett, a Deutschungar -
ségbe. A Bleyer-vonal

is. Az 1934 májusában megtartott
38

állt, és -
-

magyarországi s -
-

39

35 Bellér, 2002c.

36 -

37 További tagok: Faul-Farkas János, 
Bellér, 2002b.

38 .

39 Bellér, 2002c. 
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Sonntagsblatt
-

leplezték. Valójában a Sonntagsblatt
is szélesebb volt amannál: valójában a német mozgalom orgánuma volt. Annál 

a mérsékelt irányzat oldalára állt.”40

Deutschungar

Németek Bajtársi Szövetsége (Volksdeutsche Kameradschaft, VK) igyekezett az 
-

megbeszélésük után ismét, immáron végérvényesen az ifjúradikális elképzeléssel 
ellentétesen, a németségnek a magyar viszonyok közötti megélése mellett köte-
lezte el magát. Így a Sonntagsblatt továbbra is ezt az álláspontot képviselte. Hitet 

fog.”41 A radikálisok kísérletet tettek a Sonntagsblatt -
Deutscher Volksbotet már megalapították –  

Neues 
Sonntagsblatt
lapként.42

-

-

40

41

42 Forrásközlés 1. itt. Bellér, 2002c.
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-

sváb parasztság izgatásával csak felfordulást okoz Magyarországon.43

-
44 állása ekkorra már végérvényes 

-
 kölcsönösen népük árulójaként tekintettek a má-

Magyar Szemlében megjelent cikke, mire 
pro és kontra válaszok is születtek.45

-
patizáló Magyarországi Németek Népi Szövetsége (Volksbund der Deutschen in 
Ungarn
is elfogadott mérsékelt elvekkel. A Volksbund
külpolitika alakulásával, azaz -
let-európai térségre gyakorolt egyre intenzívebb befolyásával. Az 1938-as 

fontosságú volt az 1940. augusztus 30-án aláírt bécsi magyar–német népcsoport 
-

gitim, a magyar kormány által egyedüliként elismert országos szervezeteként, 
-

össz-
magyarországi németségen belül nem volt kizárólagos támogatottsága.46

A Volksbund mindenáron meg kívánta nyerni a magyarországi németséget, 
így a délvidékieket is a pán-német és nemzetiszocialista érdekeknek. Propagan-

-

43 Bellér, 2002d.

44 Bellér, 2002e.

45

46 Spannenberger, 2000. 50–63. p. és Tilkovszky, 1978.
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ménnyel is járt.47

-

-

-
át 

ellen.48

meggátolni a magyarországi németség és magyarok radikalizálódott csoportja-

Szálasi-féle nyilasok alatti teljes kiszolgálását.49

-
-

Kölnische Volkszeitung, 
Germania, Völkischer Beobachter -

az ausztriai tudósítói tevékenysége (Reichspost). A magyarországi politikában be-

le svájci tudósítóságáról is (Züricher Zeitung
csak a nél tudott dolgozni.50

Hivatal munkatársaként több nemzetiszocialista kiadvány betiltásában vett részt, 
-

süket.51

47 Nuspl János dunacsébi plébános becslései szerint a bácskai németség ¼-e minden nyomás és 
csábítás ellenére ellenállt a nemzetiszocialista felfogásnak. ld. Sági, 2017. 355. p.

48 Kovács — Számvéber,  vö. 
Tilkovszky, 1978.

49 Török, 2004. 101–116. p. és  vö. Ungváry, 2004. 4–11. p. és Karsai, 2016.

50 Forrásközlés 1. itt.

51 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 59.
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Belügyminisztérium befogadta, s az anyakönyvbe is bevezette a módosítást, így 
52

kiterjed.53

Szentfülöpi Antal és családja a szovjet megszállás miatt, majd a szépen lassan 
-

zött volt kénytelen megélni. Német származása és korábbi jó német nyelvterü-
újonnan kibontakozó rendszer teljesen 

értelmezve, ez ugyanúgy rossz pontnak számított az ország új urai szemében. Vé-
-

iták által kiadott A Szív újságnál tudott újságíróként is még egy ideig dolgozni, a 
54

A magyar igazságszolgáltatás korabeli mélypontját n -
ruár 20-án az 

-
-

ák. 40 kg lisztet és 10 kg babkávét 
találtak a kamrában.55

Két leányának  két 
ügyvédet -

52 Szentfülöpi Antal (1927–2014), közgazdász.

53 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 16.

54 Forrásközlés 1. itt.

55
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56

 március idusán levélben fordult 

57 
Ágnes le Magyar 
Nemzet munkatársával, aki a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának is tagja 
volt. 

58 Budapestr
 az elítéltet. Március 19-én innen írta szeret-

59

-

60

-
-

-

a lakásban mi kié, mégis abban az önmagából kifordult világban kénytelen volt 

61

56 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 55., 112–113.

57 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 59.

58 Forrásközlés 1. itt.

59

60 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 93–94., Forrásközlés 1. itt.

61 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 61.



Közlemények

A család kálváriája azonban még nem ért véget. Miközben Szentfülöpi Antal már 
-

Osztályra, és átadták neki a kitelepítési végzést -

alezredes által ellenjegyzett döntés szerint mindegyiküknek 
való tartózkodása a közrend és a közbiztonság szempontjából nem kívánatos.”62 

-

63

-

így ellene a fellebbezést 
-

64

tt szabadul-
-

65

amnesztiával szabadult.66

62 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 65.

63

64 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 61.

65 Marschal, 2021.

66 Forrásközlés 1. itt.
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A család tulajdonában, Budapest



Közlemények

1960-ban, részben a nyugdíj visszakapása eredményeként, valamint megtaka-

ferences szerzetespapnak az anyagi segítségével sikerült egy öröklakást vásárol-
67

Eredeti nevét is vissza kívánta venni. A belügyminisztériumi okirat ennek enge-

68

é Sontagsblatt-os munkatár-

69

évében.70

A leány az édesapáról — Hidyné  
Sz

Apukám Szentfülöpön született 1890-ben. Szentfülöp Dél-Magyarországon van, 
a Duna-Tisza közén, az úgynevezett Bácskában. Bácska a trianoni béke alapján 

Filipova elnevezést.
Apukám Filipován

évet -
gyarul tanuljon. Azután Kalocsára került a jezsuiták gimnáziumába. Nem volt 

67

68 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 139.

69 Forrásközlés 1. itt.

70
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71 nagyon vallásos emberek 

-

Érettségi után, úgy tudom, egy-két évet még Kalocsán töltött, utána a rend 
kiküldte Innsbruckba, a jezsuiták szemináriumába. Itt aztán beiratkozott az inns-

-

katonai szervekkel is, mert Apuka valóban egészségügyi szolgálatot teljesített 
-

lító vonatokon lett ápoló.
-

-

-
netileg elfoglalt területeket „megszállt területnek” nevezték. A békekötés után is 

-

71
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„tapasztalatom”.

-
-

lyezkedni. És csodák csodája, akkor ott dolgozott Dódi72 néni férje, a Sanyi73 

apósa, Dódi néni édesapja szintén 

-
74, aki akkor anyukámmal75

úti lakásban76

aztán kölcsönösen megtetszettek egymásnak Anyukámmal, és bár nagymamám 

tt.
-

Új Nemzedék Pester 
Lloyd -

-

és ez a változás az én gyerekfejemnek mégis nagy szomorúságot okozott. Valami, 

72

73

74

75

76
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Közben Apukám kapcsolatba jutott a magyarországi németek kulturális kö-
Ungarl ndischer Deutscher Volksbindungsverein

Sonntagsblatt
nem, de munkatársa lett több újságnak a német nyelvterületen. Igazán nem tu-

-
Kölnische 

Volkszeitungnak és a Germania
még a Völkischer Beobachternek is. Aztán Ausztria: állandó tudósítója lett a nagy 
katolikus napilapnak, a Reichspost Züricher 
Zeitung is. Talán több újság is volt, nem tudom. A tudósítások egy részét Apu-

77 nagyon imponált.

milyen sokat keres.
Aztán a nácik uralomra jutása után röviddel jött egy levél a Völkischer 

Beobachter -
lemben írja cikkeit, „melyek veszélyeztetik a német–magyar barátságot”. Egye 

Germania 
és a Kölnische Volkszeitung

-
Reichspost is felmondott, persze szin-

mondja fel a Züricher Zeitung

Sonntagsblatt-

kezdtek a magyarországi németek körében a magyar kormány ellen. Megalapí-
tották a Volksbund

77 -
ánya.



Közlemények

lázítani kezdtek a magyarországi németség köreiben, egyre több jogot követelve, 

-
-

Sonntagsblatt
-
.

A Bácskában a Volksbundnak nem sok sikere volt a németség körében. A náci 

jelentkezzenek az SS-be. Ennek valami szerény eredménye lett is, voltak, akik 
-
-

ganda felismerésére. A német szervek ezt persze megtudták, és úgy regisztrálták 

volt náciellenes, a komcsik számára német kapcsolatai fekete pontot jelentettek, 

A Szív újságnál 
dolgozott annak megszü

A rettegés nem volt alaptalan. Már-már az egész magyar nem-kommunista 
-

csengetés mindenkit félelemmel töltött el.
-
-

-
-

-
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-

tanfolyam elvégzése, és a végén le kellett vizsgázni. Olyan boldogan mentem 

78

Apuka elvitele.

is volt az, mikor megtudtam Apuka további sorsát. A két ügyvéddel bementünk a 
-

-
pontja, teljesen titokban tartották meg. Borzalmas volt megtudni: öt évre ítélték. 

-

Magyar Nemzet
-

-
79

Francival (a férjemmel)80. Hazaérkezésükkor Anyuka rettenetes állapotban volt. 

78

79 Parragi 1951–1958 között volt az Elnöki Tanács tagja.

80
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-

andornaktályai tartózkodásunk után 

megjelenni. Így is lett, rövidesen megjelent a rendelet (vagy törvény). Az újságok 

Közben Nagy Imre miniszterelnök a Parlamentben bejelentette a kitelepítések 

Erre augusztus 1-én került sor. Szép nyári délután volt, Anyukám, Ágica81 és 
Monika82 kinéztek andornaktályai lakásunk ablakán, és egyszerre csak felkiált 

éreztünk. Most is látom magamat, letérdeltem, és Apuka lábait öleltem.

-

-
fortos lakásba. Együtt éltünk itt Apukáékkal

külön írok róla. Anyukáék 1960 decemberében vettek egy öröklakást Budán 
83

Budapesti évei nyugalomban, zavartalanul teltek. Többször kiutazott Német-
országba, Lé 84, unokaöccsé-

81

82

83

84
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é

-

kellett volna mennie. De csak nem múlt el. Egyik reggel aztán a nyaki mirigyei 

-

-

85 Nagyon szerette az életet, 
-

-

aki ismerte. Anyukával csodálatos egyetértésben éltek.
Végezetül álljon itt, amit egyszer Elemér86 mondott róla: „Nála jobb embert 

nem ismertem.”

85

86
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Szentfülöpi Antal börtön-feljegyzései87

-

Krisztust.

88

18-as zárkába.
-

 János, Bíró Iván, Eötvös cigány, 
luetikus89 gazember.

Derenkó lelkigyakorlatot .

rettenetesen lesújtott. Végre, pénteken, az ítélet utáni napon az ügyvéd jelentke-
zik. 10-es beszélgetés. Sírtam, megkönnyebbültem, másrészt: még jobban nyo-

-

-
zúgás, Dante szavai jutnak eszünkbe: Lasciate 90

Felriadtam: unokáim nevét szólítottam. Majd minden éjjel enyéimmel álmodtam. 
Nagy öröm volt ez, de még szomorúbb a valóságra döbbenés a felébredés után.

-

Kümmel

87 BFL XIII.84. 05. 1944–1961. 92.

88 Elgépelés.

89

90 „Lasciate ogni speranza -
den reménnyel”. ld. Dante, 1913.
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-
gik.

Reggel félötre Szegeden vagyunk.
Szokatlan szag. Kalapácsolás, kereplés a vas folyosókon: küblizés a van. A 

nagyobb. Minden világosabb. 44-es cellába kerülök.

//Tónikám „emlékezései” — 1953. II-tól
(Folytatása nincs. — Elég volt átélni — nem lemásolni — a kis papír szeletkék-

91. 

Bellér, 2002a. Bellér Béla

németek története 1933–1938. Budapest, 2002. 

nemzetisegek/nemetek/a_volksbildungsvereintol_a_
 (letöltés dátuma: 

2021. április 14.)

Bellér, 2002b. Bellér Béla: I. Harc a Volksbildungsverein létéért. In: A 

A magyarországi németek története 1933–1938. Buda- 
pest, 2002.  
gyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/a_volksbildungs-

 (letöltés dátuma: 2021. április 14.)

91 Azaz Szentfülöpi Antalné.



Közlemények

Bellér, 2002c. Bellér Béla

-
te 1933–1938. Budapest, 2002. 

nemetek/a_volksbildungsvereintol_a_volksbundig/

 (letöltés dátuma: 2021. április 14.)

Bellér, 2002d. Bellér Béla: III. Versenyfutás a Volksbildungsverein és 
 között (1936–1937). In: 

ig. A magyarországi németek története 1933–1938. 
Budapest, 2002. 
data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/a_
volksbildungsvereintol_a_volksbundig/pages/006_

 (letöltés 
dátuma: 2021. április 14.)

Bellér, 2002e. Bellér Béla: IV. A Volksbund indulása (1938). In: A 

ig. A magyarországi németek története 1933–1938. 
Budapest, 2002. 
data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/a_
volksbildungsvereintol_a_volksbundig/pages/007_a_

 (letöltés dátuma: 2021. április 
14.)

Bellér, 2002f. Bellér Béla

németek története 1933–1938. Budapest, 2002. 

nemzetisegek/nemetek/a_volksbildungsvereintol_a_
 (letöltés dátuma: 

2021. április 14.)

Csorba–Cságoly, 2018 Csorba Domonkos OFM, Cságoly Ferencné
Király Kelemen OFM: Naplóm 1944–1947. Szerk. Sági 



Sági György Szentfülöpi-Kőnig Antal magyarországi sváb újságíró…

Dante, 1913. Alighieri, Dante: Isteni színjáték, Pokol. 3. ének: A Po-

 (letöltés dátu-
ma: 2021. április 14.)

Fata, 1994. Fata Márta: Bleyer Jakab nemzetiségi koncepciója és 
politikája (1917–1933). In: Regio 5. (1994) 1. 175–
190. p. 
pdf/12.pdf (letöltés dátuma: 2021. április 14.)

Grósz, 2014 Grósz András

(1920–1933). Doktori disszertáció, ELTE. Budapest, 
2014.

Kálmán, 2018 Kálmán Peregrin OFM: Király Kelemen (1893–1978), 
a vértanúk krónikása. In: Király Kelemen OFM: Nap-

14–25. p.

Karsai, 2016. Karsai László -
dapest,2016.

Király, 2018. Király Kelemen OFM: Naplóm 1944–1947. Szerk. Sági 

Klestenitz, 2020. Klestenitz Tibor -
meisége. Budapest, 2020.

Kovács–Számvéber, 
2001.

Kovács Zoltán András — Számvéber Norbert: A 
 létszám- 
Budapest, 

2001.  

2/a-waffen-ss-magyarorszagon-3578/ii-resz-a-
waffen-ss-letszamkiegeszitese-a-magyarorszagi-
nemetsegbol-3629/ (letöltés dátuma: 2021. április 14.)



Közlemények

Marschal, 2021. Marschal Adrienn -
ményei. Magyar Hírlap (2021. március 5). 

 (letöltés dátuma: 2021. áp-
rilis 14.)

Pritz — Marchut, 
2017.

Pritz Pál — Marchut Réka -
 példáján. 

In: Regio 25. (2017.) 1. 5–40. p.  
  (letöltés dátuma: 2021. 

április 14.)

Sági, 2017. Sági György: Nuspl János bácskai német plébános 
összefoglaló jelentése az 1944 utáni délvidéki megtor-
lásokról (forrásközlés). In: Levéltári Közlemények 88. 
(2017) 1–2. 347–367. p. 

Seewan, é. n. Seewan, Gerhard: A „német-magyarok” szószólója Ja-
kob Bleyer. In: RubicOnline. 
magyar/oldalak/a_nemet_magyarok_szoszoloja_jakob_
bleyer/. (letöltés dátuma: 2021. április 15.)

Spannenberger, 2000. Spannenberger Norbert: A Volksbund. Egy népcsoport 
nemzetiszocialista szervezete vagy emancipációs ki-

 (letöltés dátuma: 
2021. április 14.)

Tilkovszky, 1978. Tilkovszky Loránt: Ez volt a Volksbund. A német nép-
csoport-politika és Magyarország 1938–1945. Buda-
pest,1978.

Tilkovszky, 1979. Tilkovszky Loránt: Törekvések   a   magyarországi   né-
met   mozgalom   radikalizálására, 1932–1933. In: Szá-
zadok 113. (1979) 3. 421–477. p.

Török, 2004a. Török Bálint -
le–Új folyam 29/13. (2004.) 3–4. 101–116. p. 

marcius_19_1_resz (letöltés dátuma: 2021. április 14.)



Sági György Szentfülöpi-Kőnig Antal magyarországi sváb újságíró…

Török, 2004b. Török Bálint -
le–Új folyam 29/13. (2004.) 5–6. 73–88. p. 

marcius_19_2_resz (letöltés dátuma: 2021. április 14.)

Ungváry, 2004. Ungváry Krisztián -
lista tömegpárt. Rubicon 15. (2004.) 11. 4–11. p. 

 (letöltés dátuma: 2021. április 14.)




