
Lymbus
M AGYA R S ÁGT UD OM Á N YI F OR R Á SKÖZLE MÉN YEK

Budapest
2016

Lymbus_2016_Könyv.indb   3Lymbus_2016_Könyv.indb   3 2016.02.26.   11:57:432016.02.26.   11:57:43



Lymbus
M AGYA R S ÁG T U D O M Á N Y I F O R R Á S KÖ Z L E M É N Y E K

Főszerkesztő
Ujváry Gábor

Felelős szerkesztő
Lengyel Réka

Olvasószerkesztő
Nyerges Judit

A szerkesztőbizottság tag jai:
Boka László, Fazekas István, Gecsényi Lajos, Jankovics József, K. Lengyel Zsolt, Katona Csaba, 
Kollega Tarsoly István, Mikó Árpád, Monok István, Oborni Teréz, Pálff y Géza, Petneki Áron, 

Szentmártoni Szabó Géza, Varga Katalin

A kötetet kiadja
a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, a Klebelsberg Kuno Alapítvány, 

az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár

HU ISSN 0865 0632

Kiadja a Balassi Intézet és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Felelős kiadó: Fodor Pál főigazgató

Borítóterv: Csizmadia Kata
Nyomdai előkészítés: MTA BTK Történettudományi Intézet 

tudományos információs témacsoport
Nyomdai munka: Prime Rate Kft .

Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter

Lymbus_2016_Könyv.indb   4Lymbus_2016_Könyv.indb   4 2016.02.26.   11:57:432016.02.26.   11:57:43



5

Tartalom

  9 Bilkei Irén
Közöletlen Jagelló-kori oklevelek a Csányi család levéltárából

 17 Kiss Farkas Gábor 
„Mindent el kell hinnünk és meg kell tartanunk, ami a Bib-
liában van?” Gosztonyi János győri püspök kérései és Iodocus 
Clichtoveus párizsi teológus válaszai: Nonnullarum questio-
num dissolutio (1517)

 45 Szentmártoni Szabó Géza
Bajnaky István hat levele Trencsén város levéltárából, Balassi 
Bálint és német virágénekek említésével

 57 Hámori Nagy Zsuzsanna
Francia követjelentések Bethlen Péter és kísérete brüsszeli 
és velencei tartózkodásáról

 67 Szabó András Péter
A besztercei levéltár jegyzékei az erdélyi fejedelmi udvarról 
(1636–1659)

123 Martí Tibor – Monostori Tibor
A Spanyol Monarchia értesülései a Magyar Királyságról. 
 Castañeda márki titkárának „interjúja” Esterházy Miklós 
nádorral (1639)

141 Balogh Zsuzsánna – Barta M. János
Bánff y Dénes levelei Csáky Istvánhoz (1667–1669)

171 Bujtás László Zsigmond
Magyar vonatkozású levelek Gerard Hamel Bruyninx 
levéltárából (1676–1677)

187 Kovács Zsuzsa
Attila sírja Lippánál



6

199 Tóth Ferenc 
Az irodalom és a diplomácia vonzásában. Charles Gravier, 
Vergennes grófj a François de Tott báróhoz írt levelei, 2. rész

235 Vaderna Gábor
Gróf Teleki Ferenc (1785–1831) levelei

275 Orbán János – Csörsz Rumen István
Kéziratok és nyomtatványok egy marosvásárhelyi kereskedőház 
boltozatából

315 Tóth Barna
„Magyar versekkel felelő Kaballa”. Pálóczi Horváth Ádám 
versgenerátora

343 Czifra Mariann
Kazinczy Ferenc grammatikája: helyesírás és kiejtés

367 Onder Csaba
Kölcsey Ferenc: Előszámlálása azon Princípiumoknak 
mellyek a’ Révai’ Grammatikájában megállítatnak 

377 Tóth Kálmán
Kiss József orvos levelei az MTA KIK Kézirattárában

389 Schiller Erzsébet
Magyar peregrinus tanárok – Nagykőröstől Oxfordig 
és az Urálig

395 Székely Tamás
Vajkay Károly vasgyári igazgató jelentése az állami 
foglalkoztatású munkások választójoggal történő 
esetleges felruházásának ügyében (1904)

407 Egry Gábor
Egy kiállhatatlan ember megpróbáltatásai. Kelemen Lajos 
állam elleni izgatási pere Nagy-Romániában

Lymbus_2016_Könyv.indb   6Lymbus_2016_Könyv.indb   6 2016.02.26.   11:57:442016.02.26.   11:57:44



7

425 Joó András
„Az ősi felfogáshoz képest egy bizonyos változás 
mutatkozik…” Iulio Maniu fejtegetései Magyarországról, 
Romániáról és az erdélyi kérdésről 1944 januárjában

443 Lakatos Artur
A temesvári Madosz működése 1944. augusztus 23. – 
október 1. között

451 Rácz János
Kompromisszumra képtelenül. A Brit Kommunista Párt 
és értelmisége az 1956-os forradalom idején



443

Lakatos Artur

A temesvári Madosz működése 
1944. augusztus 23. – október 1. között

Bevezető helyett: a romániai Madosz rövid története 

A két világháború közötti baloldali szellemi áramlatok a romániai magyarságot sem 
hagyták érintetlenül. 1926-ban Kolozsváron a Korunk folyóirat köré szerveződött 
baloldali szellemi műhely, 1932-ben pedig a Magyar Párt disszidenseinek egy csoportja 
– amely formáció a romániai magyar kisebbség teljes spektrumának képviseletére 
vállalkozott, vezetőségét azonban főleg földbirtokosok és módos polgárok képviselték 
– alapította meg a Falvak Népe hetilapot, majd 1933-ban a Népakarat című folyóiratot, 
mely köré a kommunista-szimpatizáns erdélyi magyar értelmiség szerveződött. 1934. 
augusztus 20-án hivatalosan is megalakult a Magyar Dolgozók Országos szövetsége, 
amely a Madosz mozaikszó által vált ismertté. Első elnöke Szepesi Sándor, főtitkára 
Péter Sándor lett.1 Szepesi Sándort 1937-ben Kurkó Gyárfás váltotta az elnökségben, és 
viselte a funkciót az alakulat 1938-as betiltásáig. A Madosz a kezdetektől fogva az 
akkoriban illegalitásban működő Kommunista Párt befolyása alatt állt, ehhez járult 
nyíltan vállalt antirevizionizmusa is. Ez utóbbi következtében valószínű, hogy a román 
hatóságok – amelyek keményen üldözték a betiltott kommunistákat – tolerálták a 
Madosz törvényes működését. 

1938-ban II. Károly román király, feloldandó azt a belpolitikai válságot, melynek 
kialakulásáért nagymértékben ő maga is felelős volt, államcsínyt hajtott végre, és királyi 
diktátorként ragadta magához a hatalmat.  Ennek következtében betiltotta az összes, 
abban a pillanatban működő politikai formációt, és korporatív alapon szervezte újra az 
ország társadalmi életét. A király a magyar kisebbség számára létrehozatta a Romániai 
Magyar Népközösséget, hogy az országos korporatív rendszeren belül a magyar kisebb-
ség mint közösség álláspontját és érdekeit képviselje. 

Mivel a Népközösség integratív jelleggel bírt, soraiban éppúgy megtalálhatóak 
voltak a Magyar Párt konzervatív értékrendű prominensei, mint a baloldaliak. 1939-
től kezdve kimondottan a Kommunista Párt utasítására szivárogtak be tudatosan 
közismerten madoszos vezetők a Népközösségbe.2 II. Károly bukását és lemondását 
követően csakúgy, mint az Antonescu-féle diktatúra éveiben a Népközösség Dél-Er-
délyben is fennmaradt, és vezetői megpróbálták lehetőségeikhez mérten a legteljeseb-
ben képviselni a magyar közösség érdekeit. Mindez azonban a kor felkorbácsolt na-

1  Scurtu–Buzatu, 1999, 38. 
2  Vincze, 1999, 263. 
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cionalista-soviniszta közegében legtöbbször nem volt elég a Romániában maradt 
magyar közösségek alapvető emberi jogainak biztosítására sem.3 

1944. augusztus 23-án I. Mihály román király több, addig a pillanatig fél-illegalitás-
ban tevékenykedő belpolitikai erő támogatásával sikeres államcsínyt hajtott végre, 
melynek következtében Románia kilépett a tengelyhatalmak soraiból, és fegyvereit a 
németek ellen fordította. Antonescut és közvetlen munkatársait letartóztatták, és elvi-
leg visszaállították az 1938-as királypuccs előtti politikai és társadalmi berendezkedést.  
Ennek következtében a II. Károly által feloszlatott politikai és társadalmi szervezetek 
újra megjelentek, köztük a Madosz is. Ezzel egy idő tájt a Népközösség megszűnt, a 
Madosz pedig átvette e szervezet infrastruktúráját, beleértve ennek lapját, a Temesvá-
ron megjelenő Déli Hírlapot is.4 A Madosz név azonban nem vált hosszú életűvé: a 
szervezet brassói csoportja, Kurkó Gyárfás vezetésével, a bukaresti kommunista pártve-
zetés sugallatára, 1944. október 16-án Brassóban „országos” kongresszust tartott, 
amelynek során elhatározta Magyar Népi Szövetséggé alakulását. 

Az új szervezet jóval nyitottabbá vált az egyházakkal és nem-kommunista magyar 
értelmiségekkel való együttműködésre, és a későbbi események tükrében azt kell mon-
danunk, hogy rövid távon ez a stratégiaváltás mindenképpen sikeresnek bizonyult, 
ugyanis az MNSZ az 1946-os választásokon 7 százalékot és ennek következtében 29 
parlamenti képviselői helyet szerzett.  A magyar szavazók ily mértékű mozgósítása ki-
mondottan osztályharcos retorikával valószínűleg lehetetlen lett volna.

Az alábbiakban ismertetett dokumentum a brassói mellett a legaktívabb Ma-
dosz-csoportnak, a temesvárinak tevékenységi beszámolóját tartalmazza. A szöveg nyel-
vezetét nem kommentáljuk, hiszen magáért beszél, ezért nem is fűzünk hozzá jegyzete-
ket. Mivel a benne szereplő személyek döntő többségét ma már nem tudjuk pontosan 
azonosítani, életrajzi adataikat sem ismerjük, szintén nem jegyzeteljük. Mindössze any-
nyit jegyzünk meg, hogy a szóhasználatból kiderül, miért is lett stratégiai szempont a 
Magyar Népi Szövetséggé alakulás, hiszen a Madosz önmagában véve, hagyományainak 
megfelelően, az addigi szerepvállalásával és retorikájával mindössze egy szűk réteg kép-
viseletére volt alkalmas, nem pedig a romániai összmagyarságéra.  Ugyanakkor a jelen-
tés tartalma rálátást ad a kor problémáira, azokra a tényezőkre, melyek a dél-erdélyi 
magyarság sorsának alakulását meghatározták, továbbá betekintést nyújt a temesvári 
baloldal, a kommunista-szimpatizáns magyar kisértelmiség gondolkodásmódjába is. 

3  A dél-erdélyi magyarság sorsáról reprezentatív dokumentumkötet: Balogh, 2013. Méliusz József szub-
jektív szempontú, de szintézis jellegű összefoglaló jelentésre vonatkozóan pedig lásd: Lakatos, 2013. 

4  Vincze, 1999, 265. 
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F 21-22 Jelentés a temesvári Madosz működéséről 1944 aug. 23-tól okt. 1-ig

A Madosz aug. 23-ig 30 aktivistával és több mint száz rokonszenvezővel dolgozott Te-
mesvárt. Csoportokat szervezett 3-3 tagból, amelyeket kerületi bizottságok fogtak ösz-
sze. A megyében tíz faluval volt összeköttetése. Ezek a falusi összeköttetések részben 
kiszélesültek, de az események folytán a megyével jórészt megszakadt az összeköttetés. 
A hitlerista diktatúra, illetve a szovjetellenes háború folytatásának következtében az 
utolsó évben fejtett ki rendszeres működést, miután a Párt KB-ja TB-hez intézett leve-
lében feladatul állította a Madosz felélesztését. A Madosz a Hitlerellenes Hazafi as Front 
platformjának az alapján dolgozott. 1944 tavaszán felhívást bocsájtott ki, illegális lapja 
jelent meg Bánsági Magyar Szó címen. Azon kívül terjesztette a Hitlerellenes Hazafi as 
Front magyar nyelvű kiadványait. 

A tavaszi partizánlebukás után minden erőnkkel azon voltunk, hogy szabotázsakci-
ókat szervezzünk és harcosokat szolgáltassunk az újra meginduló partizánmozgalom-
nak. Négy kipróbált emberünk állt készen mikor az események közbejöttek. Ezentúl, 
tekintve, hogy a szigorú kontroll miatt szervezetünk a lebukások alatt sértetlen maradt, 
számos technikai segítséget (lakás stb.) nyújtottunk a párt vezető szerveinek.

A magyarság körén kívül befolytunk az általában kétnyelvű sváb tömegek közé is, 
melyeknek még akkor hiányzott a Hitler ellenes szervezete és segítettünk, kapcsolata-
ink révén, összehozni a szerb antihitleristákat is. 

Propagandamunkánk elért a magyar értelmiség demokratikusabb köreihez is. A 
Magyar Népközösségben levő intellektüellek demokratikus szárnya az év tavaszán 
rendszeres kollaborációba kezdett velünk, elfogadva Hitlerellenes Hazafi as Front plat-
formját. Közülük került ki később néhány derék madoszistánk (pl. Takács dr.), egyéb-
ként a Madosz aktivistái majdnem kivétel nélkül munkás és kisiparos körökből rekrutá-
lódott, és egész idő alatt kontaktusban voltunk a széles tömegekkel. Az aug. 23-i 
események új feladatok elé állítottak minket. A dicsőséges Vörös Hadsereg csapásai és 
az ország népének Hitler ellenes harca megnyitották az utat a szabad kibontakozás felé, 
anélkül azonban, hogy ez harcunk lankadását jelentette volna. Az ország megtisztítása 
a hitleri banditáktól, Felső-Erdély felszabadítása a Hitler-lakáj Horthy igájából és a pro-
vokáló belső fasizmus kiirtása még határozottabb harci szellemet követel tőlünk.
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Az első napokban bekapcsolódtunk az általános munkába, terjesztve a városon és 
falvakban a Kommunista Párt és a többi antihitlerista szervezet kiadványait és segítsé-
get nyújtva elsősorban a gyári bizottságok felállításában. A Madosznak 6 bizottsága 
összesen 26 gyárat járt be. 

Az első hét lefolyása alatt kialakult a Madosz sajátos munkaterülete. Megjelent a 
Madosz felhívása tízezer példányban, amiből a megyébe és a szomszéd megyék városai-
ba is küldtünk a Párt útján. Kiszélesedtek területi bizottságaink, valamint megyei veze-
tőségünk, és számottevő ifj ú csoportunk alakult, amelyből aztán többen az UTC-hez 
csatlakoztak. Minden kerületben egy-egy ideiglenes irodánk volt színházakban. A ke-
rületi bizottságok házról házra, utcáról utcára járva végezték propaganda és szervező 
munkájukat. Központi helyiségnek kivettünk előbb egy irodát, majd lefoglaltunk egy 
hitlerista székházat, amit aztán a pártnak adtunk át. Mi átmentünk a Magyar Házba, a 
Magyar Népközösség velünk kollaboráló demokratikus csoportja megkönnyítette nem-
csak az egész Magyar Ház, hanem a Déli Hírlap kontrollálását is. A helyiségünk három 
tágas szobából illetve teremből áll. Az elsőben a tagok állandó társalgó és olvasó terme 
van, azután az iroda, végül az ülésterem van. Azonkívül van még egy termünk az ifj ak 
számára, amit ezután fogunk átadni. A helyiséget igyekeztünk barátságossá tenni és ma-
gyar demokratikus szabadságharcosok művészi képeivel és felírásokkal stb. díszíteni. A 
tagoknak újságok állnak rendelkezésére és a könyvtárt is igyekeztünk megnyitni, te-
kintve, hogy a hatóságok lepecsételték, és a demokratikus könyvek választékát a tagok 
rendelkezésére bocsátani. Beosztottuk a hét minden napjára az egyes kerületek, a női és 
ifj ú csoport, valamint a megyei bizottság ülését. A sajtóbizottság mindennap összejön. 
A Déli Hírlap kontrollálása különös jelentőségű, mert az ország egyetlen magyar nyel-
vű napilapja és több mint 24 ezer példányban jelenik meg. A szerkesztőségbe két mado-
szista újságirót juttattunk (Szász és Méliusz), egy közülük pedig még előbb belépett a 
Madoszba (Princz). A fasisztákat kitettük, a volt reakciós főszerkesztőt felcseréltük Ta-
káccsal. Egyedül az opportunista Kakassy maradt meg részben akadálynak, de techni-
kai szempontból segítségnek, őt is megszorítottuk. Az ő fullajtára még Kulcsár, de elfo-
gadták a Madosz kontrollját az általunk nyújtott szolidaritás fejében. A gyakorlatban a 
lap teljes átnézését is előzetes kontrolját azért nehéz megvalósítani még, mert egész napi 
lefoglaltságot igényelne majdnem a részünkről. A kiadóvállalat részvénytársaság három 
igazgatósági tagból két fasisztát kitettünk, megmaradt egy reakciós, de meglapuló üz-
letember és betettük Takácsot meg egy liberális református papot (Debreczeny) a rész-
vényesek közül. Tervbe van még véve a Havi Szemle c. folyóirat úthozása Aradról és 
demokratizálása. 

Számos technikai segítséget nyújtottunk a Pártnak és a Vörös Hadseregnek. Akti-
vistáink látták el autókkal, sofőrökkel a Pártot, majd a Vörös Hadsereg javítógarázsának 
benzinellátását vették kézbe. Meg kerítettünk még egy nagy német szállító kocsit is, 
amit a sofőrje átjátszott nekünk, akivel már, mint SS katonával kapcsolatban voltunk és 
minket mindenféléről informált, ami körülötte történt. Állandó őrséget adtunk a Párt 
székházának. 
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A Vörös Hadsereg fogadtatására a magyarság széles rétegeit mozgattuk meg. Körül-
belül 2–300 ember vonult fel velünk napokon át zászlókkal, jelzőtáblákkal és transzpa-
rensekkel, román és magyar felírással. Hozzájárultunk a pánik leszereléséhez. Segélyez-
tük az aradi magyar menekülteket. 

Aktív részt vettünk a testvérszervezetek gyűlésein, ahol delegátusaink felszólaltak, 
például az Apărarénál. Közös tiltakozó delegációkban vettünk részt a prefektusnál a 
fasiszta-soviniszta provokációk ellen. Külön tiltakozó delegációnk ment a Sziguran-
ca-inspektorátusra a magyar dolgozó tömegeket ért brutalitások ellen. 

Információkkal szolgáltunk a Párt információs irodájának a fasiszta ágensek és pro-
vokátorok felkutatása és lecsukása érdekében. Ezenkívül úgy a pártsajtót, mind a de-
mokrata román sajtót megmozgattuk a fasiszta hatósági közegek részéről a magyar tö-
meget ért provokációk ügyében.

Delegáltunk nőket az Aparare konyhájára. A sebesült szovjet és román katonák ré-
szére gyűjtést rendeztünk. Madosz női delegációnk több száz sérültet látogatott és aján-
dékozott meg. Meglátogattuk a magyar csecsemővédőt és napközi otthont és tervbe 
vettük segélyezését és kontrollálását. 

Szabó Árpád sírját széleskörű delegációnk meglátogatta, megkoszorúzta és sírkő ak-
ciót indítottunk. Közben jártunk az alaptalanul internált demokrata és antifasiszta ma-
gyarok érdekében. A közmunka ügyében többször is tiltakoztunk a hatóságok brutali-
tása miatt, amit a magyar dolgozó tömegek ellenében tanúsítanak. Rámutattunk arra, 
hogy az ellenséges elemek az új rendszert akarják kompromittálni ezzel, a közvélemény 
előtt. Meg kell jegyeznünk, hogy állandó provokációk érik szervezetünket, székházun-
kat, az átalakuló Déli Hírlapot. Mindezt a Sziguranca régi kisebbségi bérencei is fűtik. 
Így a Gestapo ágens Franyó rég tervezi az ellenlapját, hasonlóan a Szebenben megjelenő 
Erdélyi Front c diverziós laphoz, amiben szintén benne van a keze. 

A Madosznak minden fontosabb kérdését szélesebb körű értekezleten vitattuk meg, 
amin a megyei vezetőkön kívül az itt levő volt Madosz központi bizottsági tagok is részt 
vettek. De mindez csak megyei keretekre szorult, a Párt eddigi rendelkezései értelmé-
ben a Madosz országos összefogásához még nem kezdtünk hozzá. Ehhez azonban mi-
előbb szükség lenne, mert az aradi és lugosi példa arra vall, hogy szervezeti és politikai 
zűrzavar uralkodik ott. 

Pénzügyi munkánk már az illegalitásban elég erős volt. Az események kis adomá-
nyokból összegyűjtött negyvenezer lejjel találtak. Az első nagy kiadásainkban (felhívás) 
igénybe vettük a Párt segítségét, de ezután a Párt által függetlenített embereken minden 
költségünket fedezni tudjuk (Egyedül házavató ünnepségünkön 45 ezer lej gyűlt össze 
adományokból). Eddig csak hozzájárulást szedtünk tagdíj helyett is, de most állítjuk ki 
a tagsági igazolványokat és a tagdíjakat. 

A temesvári tagozat széleskörű intézőbizottsági ülésén kb. száz aktivistát igazol-
tunk, akik körül több száz tagjelölt mozog. Most fektettük fel az új taglistákat. A jelent-
kezők két héten belül kapnak választ és lekontrollálásukat a kerületi vezetőség révén 
végezzük. Megakadályoztuk kezdettől fogva az opportunista és provokátor elemek be-
hatolását, ami csak megkönnyítette kapcsolatunkat a széles tömegekkel. 
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Október elsején tartott házavató ünnepségünk jelentős politikai súlyt nyert. 400–
500 ember vett részt, anélkül, hogy nagyobb propagandát fejtettünk volna ki. A Ma-
dosz részéről politikai beszéd és egy kulturális előadás hangzott el. Ezenkívül a testvér-
szervezetek és három szovjet tiszt üdvözlete, illetve előadása, akik közül az egyik maga 
is magyar. A Madosz ezen a gyűlésen kimondta Hitlerellenes Hazafi as Csoporthoz 
csatlakozását. Nagyobb magyar jellegű gyűlést egyelőre nem kezdeményezhetünk, el-
lenben időszerűnek tartanók a Hitlerellenes Hazafi as Csoport összes szervezeteinek 
politikai nagygyűlését, a belső fasiszta provokációk ellen és a közös kormányzati plat-
form népszerűsítését. 
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