
ARISZTOKRATÁK
A MAGYAR KÜLÜGYI SZOLGÁLATBAN 

(1 9 1 8 -1 9 4 4 )

A diplomáciai pályán — amelyet csak részben helyénvaló a külügyi szolgálattal azonosí
tani, lévén, hogy ez utóbbi lényegesen tágabb fogalom, a központi igazgatásban, vagyis 
a külügyminisztériumokban, külügyi hivatalokban végzett tevékenységet, valamint a 
konzuli pályát is magába foglalja -  hagyományosan nagy szerep jutott az arisztokráciá
nak. Jelentőségük e téren nem csupán a számarányuknál nagyobb jóval, de számotte
vőbb annál is, mint amit -  vagyonuknak, társadalmi helyzetüknek megfelelően, jórészt 
abból fakadóan -  a történelem hosszú századai során az állami, társadalmi életben be
töltötték. Annak, hogy a diplomáciai élet posztjait az arisztokrácia generációkon át 
nemcsak hegemonizálta, hanem olykor kifejezetten kisajátíthatta, monopolizálta, szá
mos oka van. (Bár nem kétséges, hogy ezek az okok mind ugyanarra a tőre, a kiváltsá
gos helyzetre vezethetők vissza.) A szubjektív tényezők oldaláról haladva említsük meg 
az általában kitűnő neveltetésüket, a már gyermekkorban elsajátított széles körű — 
nem ritkán anyanyelvi szinten mozgó -  nyelvtudásukat, a diplomáciai érintkezésben 
olyannyira fontos rutint, amely a társasági életben való sikeres és gyakorlott mozgás
hoz oly fontos. A tárgyi oldalról pedig a leglényegesebb, hogy az eredményes diplomá
ciai munkához személyes tehetség, rátermettség és szorgalom mellett felettébb költsé
ges életmód folytatását kellett vállalni, amelyhez a — különben az államigazgatás egyéb 
munkaköreihez képest busás — jövedelem sem volt többnyire elegendő. A sajátból kel
lett tehát gyakorta pótolni, és erre csak ott volt mód, ahol a családi vagyon dúsan jö 
vedelmezett.

így azután teljesen megalapozottnak tűnt az a feltéelezés, hogy a Tanácsköztársaság 
megdöntését követő időszakban, a nagybirtok és a nagytőke uralmát restauráló ellen- 
forradalom korában a kiépülő önálló magyar külügyi szolgálatban hasonló lehetett a 
helyzet. 1962-ben jelent meg a magyar külpolitika 1936-1945 közötti időszakát feltá
ró forráskiadvány-sorozat első kötete, amelynek előszavában azt olvashatjuk, hogy e 
iratokat „többségükben arisztokrata diplomaták fogalmazták” .1 De a Magyarország 
1919-1945 közötti külpolitikáját áttekintő, 1969-ben megjelent, majd 1975-ben 
átdolgozott és bővített formában újra kiadott munkában is hasonló felfogással találko
zunk. E szerint a szegedi ellenforradalmi kormány külügyminisztere, gróf Teleki Pál 
„már akkor hozzálátott az ellenforradalmi rendszer külügyi garnitúrájának megterem
téséhez. Az általa toborzott külügyi személyzet, amely szinte kivétel nélkül arisztokra
tákból és a Monarchia volt diplomatáiból tevődött össze, a Horthy-rendszer egész ké
sőbbi időszakában a Külügyminisztérium gerincét képezte.”2

Vajon mit mutatnak a részletesebb vizsgálatok?
Az önálló magyar külügyi igazgatásról 1918. december 13-án alkottak törvényt, 

amely a polgári demokratikus forradalom V. néptörvényeként került az Országos Tör
vénytárba becikkelyezésre. Témánk szempontjából most e törvényből számunkra az a
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lényeges, hogy ismét megerősítette a forradalom vezetőinek korábban már több ízben 
és több helyütt megfogalmazott álláspontját arra vonatkozóan, hogy a volt közös mi
nisztériumok és egyéb intézmények magyar állampolgárságú alkalmazottait -  addigi 
besorolásuk és illetményüknek megfelelő állásba -  átveszik vagy végellátásban részesí
tik, ha ilyen kívánságukat kifejezésre juttatják, illetve a Népköztársaságra a hűségesküt 
leteszik.3

1917-ben a Ballhausplatzon, vagyis a közös külügyminisztériumban, a követségeken 
és a konzulátusokon összesen 902 személy szolgált. Közülük 292-en voltak a magyar 
állampolgárságúak. Ha a névsorukat átnézzük, azt látjuk, hogy 16%-uk (46 fő) volt tag
ja a magyar arisztokráciának. Félrevezető lenne azonban, ha csupán az összesítő adato
kat néznénk. Fontosabb ennél annak számbavétele, hogy a fogalmazói karon belül 
-  vagyis mai fogalmaink szerint az érdemi ügyintézők között -  mekkora volt az arisz
tokraták aránya. A számítás eredménye ekkor már 26,6%. Még szignifikánsabb különb
ségeket találunk azonban akkor, ha a bontást a külügyi szolgálat egyes területei szerint 
végezzük el. Ekkor kitűnik ugyanis, hogy míg a konzuli kar magyar állampolgárságú 
fogalmazási tisztviselőinek csak 12%-a volt arisztokrata, addig a minisztériumban 
ugyanebben az összefüggésben 20,7% az arányuk, a diplomáciai testületben pedig 
63,6%. Ez nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy minden három diplomata közül ket
tő koronás címerrel büszkélkedhetett. Ezek az adatok tehát a tanulmányom elején vá
zolt közfelfogást messzemenően igazolják.4

Egy másik írásomban részletesen bemutattam, hogy a közös külügyi szolgálat mun
katársai közül nagyon sokan éltek a polgári demokratikus forradalom vezetői által fel
kínált lehetőségekkel. Ez egyben azt is jelentette, hogy a kiépülő magyar külügyi szol
gálatot a régi ballhausplatzi -  ahogy akkoriban mondani szokták: ballplatzi -  garnitú
ra uralta.5

A nagyszámú arisztokrata tisztviselőnek azonban csak kis töredéke lépett a forrada
lom szolgálatába. Számításaink szerint a külügyminisztériumban 1919 február első fe
lében 138 lehetett álláshelyen alkalmazva.6 Közöttük 10 arisztokrata dolgozott, a kö
zös külügyi szolgálat említett 46-os listáján levőkkel azonban csak egy részük, 7 sze
mély azonosítható.7 Ha e 7 fő szolgálati ágazat szerinti megoszlását vizsgáljuk, a struk
túrán belül említett lényeges különbségek ismét kiütköznek. Mert amíg a régi központi 
szolgálatból ketten is jelentkeztek Budapesten,8 ami egyharmados arány, és a konzuli 
besorolásúak közül is viszonylag sokan jöttek (12-ből 3),9 addig a 28 arisztokrata dip
lomata közül csupán 2 döntött valamilyen megfontolásból, hogy átlép az új szolgálat
ba.10 Mivel mind a 7 személlyel — kivel hosszabb, kivel rövidebb ideig — az ellenforra
dalmi rendszer külügyi apparátusában is találkozhatunk, nagy valószínűséggel feltéte
lezhető, hogy olyan férfiakról van szó, akiknek többsége nem lehetett különösebben 
vagyonos, állásuk megélhetésüknek lényeges forrása volt.

A következő hetekben az arisztokraták száma még legalább három fővel gyarapo
dott. (Mindhárman konzuli besorolásúak.11) Ellenben ennél is figyelemre méltóbb, 
hogy a Tanácsköztársaság külügyi népbiztosságán is lényegében mindnyájan állomány
ban maradtak. Csak a Tanácsköztársaság július elejére egyre rosszabbá váló bel- és kül
politikai helyzete -  amely nyilván nem maradt hatás nélkül azokra a tisztviselőkre, 
akik messze nem meggyőződésből vállalták a proletárdiktatúra szolgálatát -  késztette
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Kun Bélát elbocsátásukra. Július 2-án és 8-án összesen 142-nek mondtak búcsút, az ál
talunk ismert arisztokraták közül 10 nevével találkozunk.12 Mivel azonban közöttük 
találjuk annak a báró Bornemisza Gyula főkonzulnak a nevét is, aki május 5-től már az 
aradi ellenforradalmi kormány külügyminisztereként szerepelt, ezért gyanítható, hogy 
többen nem várták meg a döntést, hanem elhagyták Budapestet.

Néhányan Szegedre vették útjukat, és az ott szerveződő ellenforradalmi külügymi
nisztérium kötelékébe léptek. Szegeden május 31-én alakult kormny. Mintegy két és 
fél hónapos fennállása alatt a megszerveződő külügyminisztérium nem vált jelentős in
tézménnyé. A miniszteren kívül júniusban összesen 5, júliusban és augusztusban 8-8 ki
nevezett tisztviselője volt. Mivel ezen rövid időn belül is hárman elmentek, összesen 11 
személyről van szó. Az állomány elemzése rávilágít arra, hogy többségük -  összesen 9 
-  korábban a forradalmak szolgálatában szegődött. Soraikban összesen három arisz
tokratát találunk (Báró Vest Fedor, gróf Woracziczky Károly és gróf Woracziczky Oli
vér). Különösebben kiemelkedő szerepet a két háború közötti időszakban egyikük sem 
játszott. Említésre méltó azonban, hogy gróf Csáky István a későbbi külügyminiszter 
pályája is innen, Szegedről indult, ellenben őt csak július 15-től, és akkor is csupán tisz
teletdíjasként foglalkoztatták.13

Ezen előzmények után az ellenforradalmi rendszer külügyi szolgálatának kiépülése 
csak 1919 őszén vesz nagyobb lendületet. A Kun Béla által néhány hete elbocsátottak 
ekkor visszafoglalták íróasztalaikat, és lassan megérkeztek azok is, akik nem „kompro
mittálódtak” , akik névleg sem vállalták a forradalmak ügyét. Közöttük ádáz küzdelem 
bontakozott ki. A „kompromittáltak” ugyanis helyzeti előnyben voltak, erejüket mu
tatja, hogy a minisztérium adminisztratív irányítása annak a Drasche-Lázár Alfrédnak a 
kezébe került, aki mindkét forradalmi rezsim alatt is szolgált. Később ő lett a trianoni 
békeszerződés egyik aláírója. Drasche-Lázár azt is el tudta érni, hogy a minisztertanács 
augusztus 23-i határozata nyomán -  amely az állami tisztviselőknek a proletárdiktatú
ra idején tanúsított magatartásának felülvizsgálatát írta elő -  olyan fegyelmi bizottsá
got küldött ki, amelynek elnöke, másodelnöke és tagjai korábban mindnyájan a 
Tanácsköztársaság szolgálatában is álltak. Így azután a „kompromittálódottaknak” 
nem kellett kellemetlen meglepetéstől tartani. Táborukat olyan pozícionált személyi
ség is erősítette mint gróf Ambrózy Lajos, ő  volt az egyetlen, aki a rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszteri rangú diplomaták közül 1918/19 haladó rendszereit szol
gálta. Ebből a későbbiekben nemhogy hátránya nem lett, hanem a külügyi szolgálatban 
még magasabbra is jutott. A minisztérium szervezetében mindenkor központi szerepet 
játszó elnöki osztály vezetője, majd 1921 őszétől, amikor a minisztériumot átszervez
ték és az osztályokat négy nagyobb egységbe tömörítették, az egyik ilyennek -  amely 
az elnöki osztályt is magába foglalta -  lett a vezetője, tehát osztályfőnök. 1925 dere
kán pedig a bécsi követség élére került és onnan ment nyugdíjba 1932 végén. De meg 
kell említeni gróf Csáky Imre nevét is, aki a közös szolgálatában 1917-ben még csak I. 
osztályú követségi titkár volt, a Károlyi-rezsim már tanácsosként vette át, megbízta a 
minisztérium politikai részlegének vezetésével, majd 1920. szeptember 22-től decem
ber 16-ig külügyminiszter volt.14

A „későn jövők” helyzetét csak nagyon is viszonylagosan erősítette, hogy nem 
„kompromittálódtak” . (Annál is inkább, mert a Károlyi-kormányzat a szolgálatába
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szegődött tisztviselőket sokszor előbbre sorolta, az előrelépés esetenként egészen ug
rásszerű volt, így az 1918 őszétől továbbszolgálókkal szemben eleve hátrányba ke
rültek azok, akik csak 1919 őszén jelentkeztek felvételre. Döntőbb szempont volt az a 
tény, hogy az intézményesülő ellenforradalom hullámán érkezők között jelentős szám
ban voltak azok, akik már 1918 előtt is a pálya magasabb csúcsaira jutottak, és akik 
így nagyobb szakmai tekintélyükkel is érvelhettek. Közülük is két személy magasodott 
ki. Kánya Kálmán és gróf Khuen-Héderváry Sándor. Az előbbi a tízes évek évforduló
ján a Ballhausplatz sajtópolitikáját irányította, majd a Monarchia mexikói követségét 
vezette. Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter volt. 1919. október 31-én ke
rült a Disz térre -  a Várbeli ideiglenes elhelyezés után itt kapott a külügyminisztérium 
otthont, ezért vált hamarosan e tér az 1945 előtti magyar diplomácia szimbólumává 
előbb a politikai osztály vezetője, majd 1920. május 30-tól fél évtizeden át a külügymi
niszter állandó helyettese, nemzetközi fogalmak szerint a minisztérium vezértitkára 
lett. Gróf Khuen-Héderváry Sándor a századelő magyar miniszterelnökének fia. Kányá
nál 12 évvel fiatalabb diplomata, Madridban, Londonban, Berlinben teljesített szolgála
tot, 1918-ban II. osztályú követségi tanácsos, 1918 nyarán a Ballhausplatzra került. 
1920 elején látott munkához a Dísz téren I. osztályú követségi tanácsosként. Kánya 
1920. májusi — említett — előrelépésekor ő került a politikai osztály élére.15 Vannak, 
akik úgy vélik, hogy a minisztérium megszervezésében Khuen Sándoré — ahogy rövi
den nevezni szokták volt -  a döntő szerep. A felsorolt adatok azonban feltehetőleg 
eléggé világossá teszik, hogy itt olyan együttmunkálkodásról lehetett szó, amelyben 
Kánya Kálmánnak jutott a nagyobb befolyás.

Az 1918 őszétől érkezők között erősen megnövekedett az arisztokraták száma. Ám 
még ennél is fontosabb tényező, hogy a külképviseletek kiépülése során a hagyomá
nyosan általuk birtokolt diplomáciai testületben jutottak fontos posztokhoz.

Az első követség -  még az őszirózsás forradalom idején — Bécsben létesült, élén 
Ambrózyval jelent meg először arisztokrata követ, mint említettük 1925-ben. A berni 
képviselet megszületése -  a semleges Svájc ugyan de facto elismerte a forradalmat, de 
jure azonban nem; egyébként a kiépülő missziók is mindenütt képviseletként kezdték 
meg működésüket, és csak a trianoni békeszerződés aláírása után szervezték át azokat 
követséggé — szintén 1918 őszére nyúlik vissza. Miután a misszió vezetésével megbízott 
Bédy-Schwimmer Rózát a konzervatív svájciak különféle kísérletezések ellenére sem 
voltak hajlandók elfogadni, a Monarchia utolsó athéni követe, báró Szilassy Gyula ke
rült a helyére. Szilassy nem pusztán a polgári forradalom szolgálatára vállalkozott, ha
nem Károlyival — levélben — eszmei közösséget is vállalt. Az ellenforradalmi Magyar- 
ország ezt nem bocsátotta meg neki, 1920 júliusában érvénytelenítették kinevezését, 
1919 végéig azonban ő vezette a berni képviseletet.16 Helyére azután majd egy éves 
szünet elteltével báró Bornemisza Gyula került, akinek a nevével már az aradi ellenfor
radalmi kormány külügyminisztereként találkoztunk. Bernben azonban ő sem maradt 
sokáig, 1921 márciusában a megszerveződő stockholmi követség élére helyezték.

Berlinben 1919 szeptember második felében nyüt magyar képviselet báró Forster 
Pál ügyvivővel az élen. ő t  egy esztendővel később, amikor a misszió átalakult követség
gé innen elhelyezték a belgrádi követség első beosztott tisztviselőjének, és ezután a ber
lini követség élére az egész korszakban nem került arisztokrata.
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Ha tudjuk, hogy a győztes nagyhatalmak között Olaszország mennyire kisemmizett
nek érezte magát, milyen ellentétek feszültek a nyertesek között, illetve az olasz diplo
mácia hogyan próbálta a békeszerződés kialakítása előtt a magyar ügyet -  főleg a ké
sőbbi Jugoszlávia és nem csekély mértékben Ausztria rovására -  támogatni,17 akkor 
érthető, hogy már 1919. november 16-án nyűt Rómában magyar képviselet. Vezetésé
re gróf Nemes Albert volt császári és királyi követ kapott megbízást. Kiszemelésében 
feltehetőleg az is szerepet játszott, hogy felesége olasz arisztokratacsalád sarja volt. Az 
idős gróf egészen 1926 őszén bekövetkezett nyugdíjazásáig vezette a követséget.

A varsói képviselet korai — 1919. november 19-i -  megnyitását is minden túlzás 
nélkül közvetlen kapcsolatba lehet hozni a magyar külpolitikával. A varsói képviselet 
létesítésére már 1919 elején kísérletek folytak, és a még ott szolgáló gróf Csekonics 
Ivánt szemelték ki vezetésére.18 Egyes források szerint a Csekonics melletti döntésben 
gróf Bethlen Istvánnak is szerepe volt.19 A gróf erős legitimista érzelmeivel tűnt ki, 
ezért a második királypuccs meghiúsulása után nem sokkal visszahívták és nyugdíjaz
ták. Ezután majd két évig nem utazott követ a lengyel fővárosba, és ebben az időszak
ban egy akkor 32 éves diplomata — a harmincas években majd a magyar külpolitika 
kulcsfigurája - ,  báró Apor Gábor vezette ideiglenes ügyvivőként a missziót.

1920 derekán Rómában munkához látott a második magyar követség is — a pápai 
állam mellett, Vatikában, Élére gróf Somssich József kerül, aki az összeomlást megelő
zően szintén a közös külügyminisztériumban szolgált, a berlini, majd a párizsi nagykö
vetség volt az állomáshelye. Vatikánba kerülése előtt pedig 1919. szeptember 11-től 
1920. március 15-ig külügyminiszter volt. Alig több mint félesztendőn minisztersége is 
már stabilitásnak számított az előző hetekhez képest, amikor rövid egymásutánban 
hárman cseréltek bársonyszéket.

Igencsak megkésve, csupán 1920 szeptemberében tűzték ki a magyar lobogót Pá
rizsban, ahol az első arisztokrata követ 1923-ban jelent meg báró Korányi Frigyes sze
mélyében, aki nem hivatásos -  ahogy akkor mondani szokták: nem karrierbeli -  diplo
mata. Elsősorban pénzügyi szakember, 1 9 1 9 -1920-ban pénzügy-, majd kereskedelem
ügyi miniszter. Rövid megszakítással egészen 1928 augusztusáig vezette a követséget.

Bármennyire feszült is volt a korabeli magyar-román viszony, amely addig bukaresti 
képviselet létesítését is akadályozta, végül is a romániai magyarság érdekei lehetőség 
szerinti védelmének igénye kikényszerítette, hogy ezek után először Bukarestben nyis
son magyar külképviseletet. A képviselet megszervezésének göröngyös útjára egy fiatal
-  pályáját a hazai közigazgatásban kezdő -  diplomatát küldtek. Hory András végezte 
el ezt a munkát, majd amikor fél esztendő múltán megértek a feltételek a képviselet 
követséggé történő átszervezésére, akkor érkezett meg a követi posztra már korábban 
kiszemelt báró Rubido-Zichy Iván ballhausplatzi múlttal és neveltetéssel rendelkező 
diplomata.

A londoni képviselet szintén viszonylag későn, csak 1921 június elején nyflt meg, 
majd 1922 márciusától 1924 októberéig gróf Szápáry Lászlóval vette át a követség ve
zetését arisztokrata, ő  a múlt század végén diplomáciai pályafutását fiatal attaséként 
Londonban kezdte, hamarosan azonban letette a diplomata uniformust, és a hazai po
litikai küzdelmeknek lett részese. 1896-tól fiumei kormányzó volt, azonban 1903-ban
-  vesztegetési botrány miatt -  leköszönt, és a politikai élettől is távol került. Majd
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két évtizedes szünet után térhetett vissza ily módon a politikába, és hogy egyszerre egy 
ilyen exponált posztra állították, az egyértelműen mutatja a korabeli külügyi igazgatás 
értékpreferenciáit.

Végül a húszas évek elején létesülő követségek áttekintését az 1922 januárjában 
megnyíló washingtoni követséggel zárhatjuk, ahova gróf Széchényi Lászlót akkredi
tálták. Számára a követi kinevezés hozta meg az első találkozást a diplomáciai pályá
val, ami a korbali gyakorlatban elég ritka jelenség. Többek szerint a személye melletti 
döntésben amerikai származású, gazdag felesége jelentette a döntő mozzanatot. Min
denesetre 1933 áprilisáig állomáshelyén maradt, és ez a korszak a magyar diplomácia 
történetében rendkívül hosszú megbízásnak számított.20

Az elmondottak egyértelműen mutatják, hogy az ellenforradalmi korszakban a ki
épülő fontos külföldi állomáshelyek élén nagy számmal jelennek meg arisztokraták, fő
leg azok közül, akik korábban a császári és királyi külügyi apparátusban szolgáltak. 
Félrevezető lenne azonban arra gondolni, hogy ez a folyamat a régihez hasonló pozí
ciók elfoglalásához vezetett, és arról sincsen szó — előrebocsáthatjuk — mintha az újon
nan meghódított hadállásokat sikerült volna megtartani.

Amint az 1. táblázat mutatja, az 1921—1944 közötti időszakban a külügyi tárca 
összes kinevezett alkalmazottja között 1921-ben legnagyobb az arisztokraták aránya, 
7%-os részesedésük ellenben felét sem érte el az említett 1917. évi 16%-os szintnek. 
A fogalmazói karon belül ugyan valamivel többen voltak, de csak annyival, hog alig 
haladták meg az 1917-es arány felét. S jóllehet számuk 1922-ben emelkedett, gyarapo
dásuk nem tartott lépést az apparátus egészének gyarapodásával, így viszonylagos csök
kenésük már ekkor elkezdődött, hogy azután a hanyatlás végig az egész időszakban fo
lyamatosan folytatódjék. Ha az abszolút létszámukat tekintjük, akkor visszaszorulásuk 
teljesen monotonnak mutatkozik. Ha a folyamatot az egész létszám hullámzásának 
függvényében szemléljük, akkor a kép némileg mozgalmasabb: a visszaesés fő trendje 
az időközi és csekély emelkedéseken keresztül érvényesül. Ugyanakkor érdemes felfi
gyelni arra a tényre, hogy az összlétszám alakulása az arisztokraták számának alakulá
sánál jóval nagyobb kilengéseket mutat, ami viszont arra vall, hogy a tárca személyi ál
lományának az arisztokraták száma az egyik legállandóbb -  ha ugyan nem a legállan
dóbb — elemét alkotta.21

Ha elemzésünket tovább finomítjuk és arra keresünk választ, hogy vajon a külügyi 
szolgálat három nagy területe közötti megoszlásuk a két világháború közötti korszak
ban, illetve a második világháború éveiben is az első világháború előttihez hasonló nagy 
aránytalanságot mutat-e, akkor -  a 2. táblázat adatainak ismeretében -  megint csak 
nemleges véleményt kell formálnunk. Hiszen a diplomáciai szolgálat arisztokrata tag
jainak az aránya még a legmagasabb ponton sem volt több 25%-nál, ami azt jelenti, 
hogy amíg 1917-ben még minden három diplomata közül kettő arisztokrata volt, addig 
most csupán minden négy közül egy. S még ez az arány is az évek során tovább kiseb
beden. Már 1937-ben csupán minden tizedik diplomata főnemesi származású, majd lé
nyegében ezzel a képpel zárult — az időközbeni nem túlságosan jelentős módosulás 
után -  az egész korszak. A központi igazgatásban a számuk visszaesése ugyan nem 
annyira drasztikus mint a diplomáciai pályán, mindazonáltal az 1917-ben konstatált 
mintegy 20%-os arányuknak így is csak általában a felét érik el. A harmincas években
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részvételük itt valamelyest javult. Ám emögött nem tekintélyes személyiségek megjele
nését láthatjuk, hanem csupán néhány fiatal újoncét.

A konzuli szolgálaton belüli arányuk százalékosan számítva láthatólag igen nagy ki
téréseket mutat, mivel azonban nagyon kis számokról van szó, minden ilyen irányú kö
vetkeztetés félrevezető lenne. A dolog lényegét inkább ott kell keresni, hogy a huszas 
évek elején a képzett diplomatákban mutatkozó erős hiány soha nem látott lehetősé
get nyújtott a konzuli pályán élőknek arra, hogy az áhított diplomáciai státusba kerül
jenek, a fiatal arisztokraták pedig már eleve távol voltak attól a gondolattól, hogy a 
külszolgálatnak a konzuli területét válasszák.22

Mindezek után arra a kérdésre kell választ keresnünk, hogy mik lehettek az okai az 
arisztokrácia ilyen látványos számbeli visszaesésének. Mivel a magyar arisztokrácia túl
nyomó hányada legitimista volt -  tagjainak zöme főnemesi rangját a Habsburgoktól 
kapta, vagy ha már volt is koronás címere, akkor a magasabb méltóságot, újabb kivált
ságokat, hivatalt - ,  ezért (főleg kezdetben) nem kevés averzióval viseltetett a volt ural
kodójával szemben esküjét megszegő, „felkapaszkodott” , nem is katolikus hitű kor
mányzóval szemben. Egyébként is a király nélküli királyság intézményét ugyanolyan 
idegenkedve szemlélte, mint ahogy a függetlenné vált, ám ugyanakkor területének egy- 
harmadára zsugorodott, Kelet-Közép-Európa egyik leggyengébb országává vált államot 
sem tekinthette ama birodalom utódaként, amelyet képviselve ő vagy elődei egy első
rangú európai nagyhatalom tekintélyének fényében sütkérezhettek. Azokban a csalá
dokban, amelyekben a diplomáciai pálya hagyománnyá vált, nem a rendi-nemzeti gon
dolatkör volt az uralkodó eszme, hanem sokkal inkább a dinasztiahűség, a szuprana- 
cionális felfogás. A Habsburgok 1710-ben létesítették az első állandó diplomáciai állo
máshelyeket külföldön, s a rá következő két évszázadban az Esterházy családból 8(1), 
a Széchényiek és Zichyek közül három-három, az Apponyi, a Reviczky és a Szápáry 
családból két-két fő töltött be nagyköveti, illetve követi állást.23 (Természetesen jóval 
többen voltak azok a családtagok, akik ugyan diplomataként tevékenykedtek, de nem 
emelkedtek ilyen magasra.) Ekkor az Esterházyak szinte teljesen távol maradtak a pá
lyától, és csak 1942-ben lépett szolgálatba miniszteri segédtitkárként a grófi ágból 
egyik fiatal sarjuk, Esterházy Andor. A Szápáryak közreműködése kimerült a londo
ni követ említett szereplésével. A Széchényi családból szintén csupán egy személy jött, 
a már említett washingtoni (majd később londoni) követ. A Zichyek közül Domokos 
nevével találkozhatunk; ő 1930 és 1938 között volt a Dísz tér állományában, előbb a 
központban dolgozott, majd a bécsi követségre került. Szerepe nem számottevő, követ- 
ségi attaséként vetette le az uniformist az Anschluss után. (A bukaresti követként emlí
tett báró Rubido-Zichy Iván a családnak rokona, de nem leszármazottja, a bárói mél
tóságot is csak 1905-ben nyerte el Rubido-Zichy Radoslaw főispán.)24

Az Apponyi, a Pálffy és a Reviczky nevet hiába keressük a korszak hivatásos ma
gyar diplomatái között.25 (Közismert gróf Apponyi Albert szerepe a trianoni békeszer
ződés aláírása körül, majd a Népszövetség magyar fődelegátusaként kifejtett tevékeny
sége, ellenben ezek a tisztségek nem kötődtek a külügyminisztérium állományához.)

Nem hatott ösztönzőleg az sem, hogy az első világháború után, illetve már a háború 
során is a széles közvéleményben erősen megcsappant a diplomácia presztízse. Hiszen 
a négyéves vérözön azt a nézetet sugallta nagy erővel, hogy a nemzetközi kapcsolatok
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intézői valójában tehetetlenek, nincsenek olyan eszközök birtokában, amelyek alkal
masak lennének a nemzetek közötti viszályok feloldására, békés elintézésére.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az arisztokrácia távolmaradásában valószínűleg ilyen 
szubjektív tényezők játszottak részben szerepet. Innen nézve visszavonulásuk saját 
akaratukból történt. Létezett azonban társadalmi nyomás is, amely szintén ebbe az 
irányba hatott. Közismert módon az ellenforradalmi rendszer nem csupán a forradal
mak előtti helyzetet restaurálta, hanem keretében — főleg a húszas évek elején, majd a 
harmincas évek derekától -  nagy erővel tört utat magának a történetírásunk által „har
madik erőnek” nevezett heterogén összetételű, nagy tömegeket magában foglaló kö
zéposztály. Az általa befolyásolt közvélemény nemcsak a magyar negyvennyolc 
szempontjait nem respektáló „ballhausplatzi” szellemet Ítélte el, de vele együtt -  nem 
éppen alaptalanul -  azt az arisztokráciát is, amely a nemzet sorsa iránt olyannyira kö
zömbös volt, hogy -  úgymond -  még a trianoni béke következményeivel sem volt tisz
tában.26 És ha azt nem tudta elérni, hogy a kiépülő független magyar külügyi szolgálat 
mellőzze a kárhoztatott „ballhausplatzi” szellemet magukkal hozó tisztviselőket -  
nyomása arra irányult, hogy közülük legalább a középosztály fiai jussanak mind na
gyobb szóhoz, mellettük pedig kapjanak szerepet azok is, akik korábban a magyar ál
lam alkalmazásában álltak. Ilyenformán bizonyos fajta demokratizálódás játszódott le 
a korszak magyar külügyi szolgálatában, amelyet különben az 1920-ban létrehozott 
külügyi szaktanfolyam célként kimondottan is megfogalmazott.27

Bár a korszak adottságai miatt -  gazdasági pangás, hatalmasra duzzadt tisztviselői 
kar -  saját diplomata utánpótlás kiképzésének igen csekélyek voltak a lehetőségei, az 
idő múlásával, a már húszas évek elején is többnyire javakorabeli volt közös múltú dip
lomaták nyugállományba vonulásával egyre inkább a személyi állomány olyan jellegű 
átszerveződése zajlott le, amely a „harmadik erőnek” kedvezett. További térfoglalá
sukat pedig a későbbiekben ismét az arisztokrácia részéről megmutatkozó visszahúzó
dás is segítette.

A fasiszta Németország expanziójáról, a szabad kéz politikáját mindinkább feladó, 
egyoldalú német orientációra váltó magyar külpolitikai gyakorlatról van szó, amelyet 
az arisztokrácia idegenkedve szemlélt, személyes kiszolgálására semmi sem ösztönözte. 
Legfeljebb annyit tett, hogy időnként a hivatalos politika intézőinek figyelmét a járt 
út várhatóan katasztrófába torkolló voltára irányította.28

Az eddigiekben tehát megállapítottuk, hogy az osztrák-magyar külügyi szolgálat
hoz képest az arisztokraták aránya már eleve mintegy fele a korábbiaknak, és részvéte
lük a korszak végére a félnek a felére zsugorodik. Másfelől azonban láttuk, hogy a hú
szas évek elején kiépülő fontos külföldi állomáshelyek első posztjait nagy számban 
szállják meg grófok és bárók. A tisztánlátás érdekében ezért feleletet kell adnunk arra 
a kérdésre, hogy a fogalmazói kar belső szerkezetében milyen helyek jutottak az arisz
tokratáknak.

A külügyminiszteri székben 1922-ig gyakran ültek arisztokraták. Somssich József
ről, Csáky Imréről korábban már esett szó. Ebben az időszakban gróf Teleki Pál rövi- 
debb ideig négy Ízben is betöltötte -  három alkalommal kormányelnöki teendői mel
lett -  a külügyminiszteri posztot. Gróf Bánffy Miklós viszonylag hosszú -  1921 áprili
sától 1922 decemberéig tartó — mimiszterségével zárult a grófok korszaka. A követke
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ző több mint két évtizedben csupán két rövidebb időszakban került arisztokrata a kül- 
ügy élére. A Bethlen-korszak végén -  1930 decemberétől 1931 augusztusáig -  gróf 
Károlyi Gyula, 1919-ben az aradi ellenforradalmi kormány elnöke, majd Bethlen bu
kása és Gömbös uralomra jutása közötti esztendőben újfent kormányfő, és 1938 de
cemberétől 1941 januárjában fiatalon bekövetkezett haláláig Csáky István gróf.29

Az állami alkalmazottakat annak idején 11 fizetési osztály valamelyikébe sorolták 
be, az első fizetési osztályba a miniszterelnök került, a másodikba a miniszterek. A 
rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré kinevezett diplomaták a II., III. 
vagy a IV. fizetési osztályba soroltattak be. Ez volt a csúcs, amit egy diplomata elérhe
tett. A központi szolgálatban az államtitkári munkakör jelentette a legmagasabb ran
got, ő volt a külügyminiszter állandó helyettese, a vezértitkár. Helye a III. fizetési osz
tályban volt. Mivel a formális egyenlőség ellenére a diplomáciai besorolásnak és címek
nek volt a legnagyobb tekintélye, a külügyminiszter állandó helyettese sem államtitkár, 
hanem rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter volt. Már a dualizmus korszaká
ban lehetővé tették, hogy a konzuli pályán is el lehessen érni a rendkívüli követeknek 
és meghatalmazott minisztereknek járó -  ha nem is a legmagasabb -  fizetési osztályt, 
így az I. osztályú főkonzulokat a IV. fizetési osztály illette meg.

Amint a 3. táblázatbó\ kiviláglik, a húszas években az arisztokrata származású kül
ügyi tisztviselőknek általában egy negyede birtokolta a legrangosabb helyeket. A hú
szas évek derekától a harmincas évek elejéig tartó növekedéssel, a generációs váltással 
az arisztokraták nem tartottak lépést: még a megüresedő helyeknek is csupán egy ré
szét foglalták el. Gróf Khuen-Héderváry Sándor, majd báró Villani Frigyes még a hú
szas években, a harmincas évek derekán báró Apor Gábor, második felében pedig báró 
Bakach-Bessenyey György kapott ilyen kinevezést. 1944-ben már csak ők ketten kép
viselték az arisztokráciát ebben a kategóriában. Az ország német megszállása után Ba
kach-Bessenyey is csatlakozott azokhoz a követekhez, akik lemondásukkal tiltakoztak 
a német lépés ellen, Apor Gábor azonban nem hagyta el állomáshelyét, a vatikáni kö
vetséget.

Az arisztokráciának a csúcsokról való távozását még inkább szemléletessé teszi, ha 
az összes rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter közötti helyüket nézzük. Nos, 
ez esetben a 3. táblázatból azt olvashatjuk le, hogy a húszas években átlag minden má
sodik ilyen magas méltóságban arisztokrata volt, ellenben a harmincas években ará
nyuk nagyjából az arisztokrácián belüli visszaszorulásukkal párhuzamosan haladt.30

Az I. osztályú főkonzulok kicsiny táborában csak 1944-ben tűnik fel az első arisz
tokrata: báró Abele Egon sok évtizedes konzuli tevékenységét honorálták ezzel a mél
tósággal.

A hierarchia alsó pontjain — miniszteri segédfogalmazó, miniszteri fogalmazó, mi
niszteri segédtitkár, miniszteri titkár, miniszteri osztálytanácsos és miniszteri tanácsos, 
illetve követségi attasé, II. és I. osztályú követségi titkár, II. és I. osztályú követségi ta
nácsos -  elvétve találunk arisztokratákat. Ha egyikében-másikában időlegesen nem is 
tűntek fel, ez a belső mobilitással, a „szamárlétra” fokain való előrehaladással függ ösz- 
sze; tehát ha — például — az egyik évben nem volt senki a miniszteri segédfogalmazók 
között, annak az az oka, hogy időközben előléptették őt vagy őket miniszteri fogalma
zóvá és így tovább.
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Ellenben a konzuli pálya alsó fokán, a konzuli attasék között az egész korszakban 
nem volt arisztokrata, ami szintén azt illusztrálja, hogy a fiatal arisztokraták -  ha már 
elhatározták, hogy külügyi pályára lépnek — nem kényszerültek a jóval kisebb tekinté
lyű konzuli területre, hanem a központi igazgatásban kezdték működésüket, ahonnan 
követségekre juthattak.

Az eddigiek során már többször került szóba az, hogy a diplomáciai besorolások
nak nemcsak a konzulinál, de a miniszteriálisnál is jóval nagyobb volt a presztízse. Ez 
lehetett a legfőbb oka annak, hogy kudarcba fulladtak az egységes hierarchia megte
remtésére irányuló kísérletek. Ám nemcsak az ilyen erőfeszítések nem vezettek ered
ményre, hanem még azt sem tudták elérni, hogy az egyes ágazatokon belül a besorolá
sok dzsungelében rendet teremtsenek. A központi szolgálatra berendeltek ragaszkod
tak diplomáciai besorolásukhoz, és nemegyszer az is előfordult, hogy a követségre ve
zényelt tisztviselők nem kaptak diplomáciai besorolást, hanem csupán külföldi szolgá
latuk idejére ruházták fel őket -  eredeti besorolásuk érintetlenül hagyásával -  diplo
máciai címmel. (Például gróf Semsey Andor miniszteri segédfogalmazó 1925-ben a ró
mai követségen szolgált, s erre tekintettel felruházták a követségi attaséi címmel, de 
nem lett attasé.) Az inkongruencia az egész korszakban megvolt, esetenként pedig 
olyan jelentőssé vált, hogy az adekvát besorolásúak erős kisebbségbe kerültek a töb
biekkel szemben. A legtarkább ebből a szempontból a Dísz téren volt a kép. 1936-ban 
például, amikor a központi igazgatásban összesen tizenkét arisztokrata dolgozott, kö
zülük csupán három volt miniszteriális besorolású. Nyolcán elvileg a diplomáciai testü
lethez tartoztak, a tizenkettedik pedig konzuli besorolású volt. Legegységesebb a kép a 
konzulátusokon: itt diplomáciai besorolású egyáltalán nem fordult elő, miniszteriális 
tisztviselők is csak 1936-tól bukkantak fel. A követségek közbülső helyet foglaltakéi. 
Az egész korszakban találkozunk körükben miniszteriális besorolásúakkal. (Semsey 
gróf példáját már említettük.) 1930-ig, majd 1944-ben konzuli tisztviselőket (tisztvi
selőt) is foglalkoztattak. Ennek az volt a reális alapja, hogy több esetben a követségek 
egyben konzuli szerepkört is elláttak.

Ezért elemzésünk akkor válik teljessé, ha azt is megvizsgáljuk, hogy hol dolgoztak, 
ténylegesen milyen munkakört láttak el az arisztokraták.

A 4. táblázat jól mutatja, hogy az összes arisztokrata tisztviselőnek a húszas évek
ben átlagban a fele vezetői tisztet töltött be, és ez a magas arány a harmincas években, 
sőt egészen az 1944-es német megszállásig nem süllyedt egyharmad alá, csupán márci
us 19-e után lett 25%-os.31 Tehát innen nézve az eredmény erősen más, mint amit a 
3. táblázat alapján le lehet vonni. (Persze az ellentmondás könnyen feloldható. A mai 
szemlélő számára pontosan már aligha érzékelhetően hihetetlenül nagy távolságokat 
rejtő hierarchiában a fogalmazási tisztviselők eleve bizonyos értelemben vezetőnek szá
mítottak. Így már a fogalmazási ranglétra középső mezőnyéből minden további nélkül 
lehetett vezetői funkciót betölteni, követséget ügyvivőként vezetni, a központban osz
tályvezető-helyettesi teendőket ellátni.) A központi igazgatásban súlyukat eleve meg
adta, hogy az olyannyira fontos vezértitkári funkció -  egy alig több mint esztendős 
megszakítással -  1925-től 1938-ig Khuen-Héderváry Sándor, majd Apor Gábor szemé
lyében a kezükben volt. Az osztályvezetők közötti arányuk nem volt kiemelkedően 
magas, de annál lényegesebb, hogy a külpolitika alakítása szempontjából központi je

54



lentőségű politikai osztály élén kétesztendős megszakítással 1920 derekától egészen 
1938 derekáig arisztokrata állt (Khuen-Héderváry Sándor, Apor Gábor, Bakach-Besse- 
nyey György). Külön és részletes elemzést igényel az arisztokratáknak az egyes követ
ségek élén játszott szerepe, amelyet az 5. táblázat szemléltet.

Amint a táblázat oly érzékletesen mutatja, a követségi hálózat kiépülésének folya
mata időben erősen elhúzódott. Ennek elsősorban anyagi okai voltak: a háborút vesz
tett, társadalmi-gazdasági fejlődésében megnyomorodott ország erejéből nem futotta a 
külföldi képviseletek gyors ütemű kiépítésére. Mivel egy követség megnyitása meghatá
rozott politikai súlypontok preferálását, mások (legalábbis viszonylagos) mellőzését je
lentette, a missziólétesítések sorát állandó küzdelem szegélyezte. A takarékossági szem
pont érvényesülését láthatjuk leginkább a követségek igen alacsony létszámában, azu
tán abban, hogy a követi posztot számos esetben nem töltötték be, hanem a képvisele
tet alacsonyabb beosztású diplomatákkal ügyvivői minőségben vezettették.32 Az ábra 
egyben a korszak kataklizmáit is felidézi, hiszen a bécsi, a prágai, a varsói, a párizsi, a 
belgrádi, a moszkvai, a londoni és a washingtoni követség felszámolása a német fasiz
mus agresszív, majd háborús lépéseinek, illetve a magyar külpolitika Berlin melletti el
kötelezettségének, a területgyarapodások valójában német kézből való elfogadásának 
voltak a következményei. És természetesen ugyancsak a változó Európa viszonyaihoz 
való alkalmazkodás jegyében nyűt meg a pozsonyi, a vichy, a távoli tokiói, a szomszé
dos zágrábi követség, illetve nyitott kaput rövid időre ismét a moszkvai diplomáciai 
képviselet.

Ha a követségek megszületése és megszűnése közötti fehér mezőt nézzük, az arisz
tokratákkal kapcsolatban két dolog azonnal szembeszökik. Az egyik az, hogy szinte ki
zárólag azokon a képviseleteken foglaltakéi vezető helyet, amelyek 1922-iglétesültek: 
a később keletkező követségeken jelenlétük egészen minimális, és egyben mindhárom 
helyen igen rövid lélegzetű volt. Ennek a jelenségnek az oka szoros összefüggésbe hoz
ható a korábbi elemzéseink eredményével, mely szerint a húszas évek elején a kiépülő 
külügyi szolgálat -  ha képzett diplomatákat akart soraiban látni -  rá volt szorulva a 
volt közös osztrák-magyar testület tagjaira. Közülük azok, akik hajlandók voltak to
vábbszolgálni, könnyen jutottak fontos és szép feladatkörökhöz. Később ez az utánpót
lási forrás egyrészt elapadt, másrészt felnőttek azok a diplomaták, akik vagy a közös 
szolgálatban kezdték pályafutásukat, de az összeomlás idején még fiatalok, esetenként 
igen fiatalok voltak, harmadrészt pedig fontos posztokon jutottak szóhoz olyan szemé
lyiségek, akik az élet más területein léptek pályára, a diplomáciával való találkozásuk a 
forradalmak utáni korszakban történt.

A másik dolog pedig, amelyet az ábra plasztikusan bizonyít az, hogy az arisztokra
ták a leghosszabb ideig azokban a fővárosokban tartózkodtak, amelyek nemcsak az 
európai politikai élet szempontjából voltak elsőrangúan fontosak, hanem a társadalmi 
élet és általában a mindennapi élet vitele szempontjából is az írigyeltebb helyek közé 
tartoztak. Párizs, Róma (Vatikán) és London mindennél beszédesebb bizonyság erre.

Az eddigiek során arra törekedtünk, hogy az arisztokrácia helyét a korabeli magyar 
külügyi szolgálaton belül minél sokoldalúbban mutassuk be. Mindazonáltal egy nagyon 
lényeges szempont felvetésével még adósak vagyunk. Nevezetesen arról van szó, hogy 
mint minden társadalmi rétegnek, csoportnak, az arisztokrácia világa is belülről erősen
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megosztott volt. És itt nem csupán arról van szó, hogy a bárókat általában jóval keve
sebb tisztelet övezte, mint a grófokat vagy a hercegeket -  az utóbbiak közül a magyar 
diplomáciai életben egy sem jelent meg. Nem is csupán a vagyonosságról, a jövedelmi 
viszonyokról van szó, amelyek jelentőségét olyannyira számon tartották, hanem ma
gáról a származásról.

Mint láttuk, az egyes esztendőkben a külügyi szolgálaton belül az arisztokraták leg
alacsonyabb száma 12, a legmagasabb pedig 29 volt. A vizsgált 1921 — 1944 közötti 
időszakban összesen 50 főnemesről van szó (24 báró és 26 gróf). Korábban már végez
tünk egy olyan összehasonlítást, hogy a Habsburg-birodalom diplomáciai gépezetében 
a csúcsokra feljutottak családjai milyen arányban voltak megtalálhatók a független ma
gyar szolgáltban. Most arra akarok felelni, hogy ez 50 közül milyen arányt képviseltek 
a nagy történelmi nevek hordozói. Nos, azt mondhatjuk, hogy míg a grófok között 
mintegy fele arányban tűnnek fel patinás nevek (Bánffy, Bethlen, Csáky, Draskovich, 
Esterházy, Khuen-Héderváry, Nemes, Pallavicini, Széchényi, Szápáry, Teleki, Zichy), 
addig a bárók között igazán csak az Apor és a Bornemisza név emelkedik ki. E félszáz 
főnyi főnemesség mintegy háromnegyed része -  még akkor is, ha több esetben messze 
századokba visszanyúló nemesi családok leszármazottairól van szó -  a bárói vagy a gró
fi koronát a XIX. században, sok esetben a kiegyezés után, esetenként a háború előes
téjén vagy a háborúban kapta. Nincs arra mód, hogy mindezt részletesen bizonyítsam, 
csupán arra térhetek ki, hogy a követek, a minisztérium osztályvezetői, illetve magasabb 
rangú tisztviselői körében mit is jelentett ez konkrétan. A Szécsen család 1811-ben 
emelkedett grófi rangra, a Somssichok egyik őse 1812-ben kapott bárói, majd egy évvel 
később grófi koronát. Az Ambrózyak báró méltósága 1838-ból való, a grófi címet 
azonban csak 1913-ban nyerték el. A Fiáthok 1857-ben kaptak osztrák bárói méltósá
got, a magyar főnemesség körébe viszont csak 1874-ben jutottak. A Csekonicsok grófi 
címe 1864-re datálódik, ö t család főnemesi címerén pedig egészen frissen csillogott az 
aranyozás. (Forster 1904, Semsey 1907, Korányi 1908, Bakach-Bessenyey 1910 és 
Szilassy 1918).33

összefoglalóan tehát megállapíthatjuk, hogy a Horthy-korszak külügyi szolgálatá
ban az arisztokrácia már a húszas években is csekélyebb szerepet játszott mint ahogy 
az a történeti közfelfogásba beivódott, a későbbiekben pedig jelenlétük még kisebb 
arányúvá vált. Bár néhányan közülük a későbbiekben igen fontos szerepet játszottak, 
alapjában maga az arisztokrácia sem vonzódott úgy e csillogó, sokak által áhított, iri
gyelt pálya felé, mint korábban. A középosztály harmincas évektől ismételten megerő
södő befolyása is csökkentő hatású volt. Végül a diplomáciai uniformist viselő arisztok
ratáknak csak mintegy negyede volt történelmi múltú család sarja, a többséget azok al
kotják, akik a katonáskodásban, az államigazgatásban és a társadalmi élet más terüle
tein szerzett érdemeik elismerése alapján váltak arisztokratákká.
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Év

1921
1922
1924
1925
1927
1928
1929
1930
1932
1933
1934
1936
1937
1938
1940
1941
1943

1. táblázat

Az állásban 
levők 

összesen

Fogalmazó
összesen

Arisztokrata
összesen

Az arisztokra
ták aránya 

az összes ál
lásban levő
kön belül (%)

Arisztokra
ták a fogal

mazói karon 
belül (%)

373 174 26 7 14,9
464 187 29 6,3 15,5
442 173 28 6,3 16,2
419 165 27 6,4 16,4
403 163 24 6 14,7
436 158 24 5,5 15,2
458 157 24 5,2 15,3
459 160 24 5,2 15
457 159 23 5 14,5
448 155 22 4,9 14,2
470 157 23 4,9 14,6
454 154 23 5,1 14,9
461 156 22 4,8 14,1
449 156 22 4,9 14,1
475 151 20 4,2 13,2
463 158 17 3,7 10,8
480 159 17 3,5 10,7
360 168 15 4,2 8,9
354 155 12 3,4 7,7
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3. táblázat

Év Arisztokra
ta

összesen

Rendkívüli követ 
és meghatalmazott minisz
teri rangban levő arisztokra
ták*

A külügyi szolgálat összes rend
kívüli követ és meghatalmazott 
miniszteri kategóriában levő 
tisztivselője*

fő Az arisztokraták fő Az arisztokrata rk. köve-
százalékában tek és megh. miniszterek a

fenti százalékában (a 2. és
4. számoszlop alapján)

1921 26 6 23 14 43
1922 29 8 28 17 47
1924 28 7 25 12 58
1925 27 6 22 11 55
1927 24 6 25 11 55
1928 24 7 29 16 44
1929 24 6 25 13 46
1930 24 5 21 17 29
1932 23 5 22 17 29
1933 22 3 14 13 23
1934 23 3 14 20 15
1936 23 3 14 19 16
1937 22 3 14 19 16
1938 22 3 14 20 15
1940 20 4 20 19 21
1941 17 2 12 19 11
1943 16 2 12 19 11
1944/1. 14 2 14 20 10
1944/11. 12 1 8 15 7

•Minden esetben a külügyminiszter nélkül.
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4. táblázat

Év Arisztokrata
összesen

Vezető állásban levő arisztokraták*
fő %

1921 26 11 42
1922 29 13 45
1924 28 16 57
1925 27 14 52
1927 24 13 54
1928 24 13 54
1929 24 10 42
1930 24 7 29
1932 23 8 35
1933 22 6 27
1934 23 8 35
1937 22 10 45
1938 22 10 45
1940 20 9 45
1941 17 6 35
1943 16 5 31
1944/1. 14 5 36
1944/11. 12 3 25

*A külügyminiszter nélkül.

\
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5. táblázat

3  am iko r még. illetve m ár nem létezett magyar d ip lom ác ia i képvis lct 

nnn d ip lom áéu l képv is lct ar isztokrata  vezetővel 

Q  a  követség megszűnésének időpontjára nincs közelebb i adat

•  a revaü ( ta ll in i)  követség 1928. V II . 3-án Hels inkibe kö ltö zö tt
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füzetet használtuk. Az egyes táblázatok elkészítéséhez szükséges alapszámítások elvégzéséért 
Süveges Piroskát, a %-olásokért valamint az 5. sz. melléklet megrajzolásáért Tury Katalint illeti 
köszönet. Fontos tudni, hogy a táblázat első oszlopában megadott számok messze alacsonyab
bak a külügyi szolgálatban foglalkoztatottak összlétszámánál, hiszen ez utóbbiba a tiszteletdí
jas, szerződéses, napidíjas, napibéres stb., illetve máshonnan kirendelt személyek is beletartoz
nak. így -  például -  az 1921. XI. 15-i teljes létszám a megadott 373-mal szemben 503, az 
1924-re közölt 442-vel szemben 612. Másfelől a tényleges létszámok eltérnek -  sokszor szá
mottevő mértékben -  a külügyminisztérium számára az állami költségvetésben megszabott elő
irányzatoktól. Az arisztokratákra vonatkozó adatgyűjtés kizárólag a fogalmazói kar tényei alap
ján történt, hiszen feltételezhető, hogy csak egészen kivételesen és nem huzamosabb időre ju
tottak -  mi egyetlen ilyen esetet ismerünk -  irodai munkára.

22 A 2. táblázat forrásaira 1. a 21. j. A konzuli szolgálatból a diplomáciai életbe kerültek sikeres 
előmeneteli lehetőségét jól mutatja Alth Waldemar, Ambró Ferenc, Apor Gábor, Bornemisza 
Gyula, Ghika György, Nelky Jenő, Pelényi János, Rudnay Lajos, Szabó György, Tahy László, 
Woracziczky Károly -  és itt most csupán a követi rangot elértek nevét soroljuk - ,  akik mind
nyájan konzuláris munkával kezdték pályájukat.

23 Sieder, E.: österreichs Botschafter und Gesandte zwischen Wiener Kongress und erstem Welt- 
krieg. A bécsi egyetemen 1969-ben megvédett egyetemi doktori értekezés. 50. ésMatsch, E.: 
Geschichte des Auswártigen Dienstes von Österreich(-Ungam) 1720-1920. Wien-Köln-Graz, 
1980. 108-128. adatai alapján. Az osztályozás Erich Siedertől származik, adatai azonban nem 
pontosak. így ő csupán 6 Eszterházyról tud, ellenben 2 Szápáry helyett hármat említ, a Pálffyak 
közül pedig -  konkrét felsorolás nélkül -  kettőt.

24 A Külügyi Közlöny adatai, illetve Kempelen Béla: Magyar főrangú családok. Bp. 1931. 205. 
alapján.

25 Reviczky van, de nem az arisztokrata ágból.
26 A külügyi tárca költségvetési vitájában 1926 májusában Kiss Menyhért képviselő hánytorgatta 

fel, hogy a római követ -  nevét nem ejtette ki, de mindenki tudta, hogy gróf Nemes Jánosról 
van szó -  „mikor az olasz király aziránt érdeklődött nála, hogy mekkora az a terület, amelyet 
Magyarországtól elszakítottak, tanácstalanul állott és nem tudta az olasz királyt ebben a tekin
tetben felvilágosítani". Az 1922. június 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés Naplója. XLIII. k. 126.

27 A 8.889. sz-rendelettel létesített külügyi szaktanfolyam (Budapesti Közlöny, 1920. X. 21 ) az
zal a céllal jött létre, hogy a maga szerény eszközeivel az utánpótlás nevelésének fórumává vál
jon. A húszas években a kurzusra évente csupán néhányan jelentkeztek, így ekkortájt eleve na
gyon szerény keretek között töltötte be hivatását. Ráadásul az anyagi viszonyok szorításában 
még a csekély számban végzettek mindegyikét sem tudták azonnal fizetett állásba elhelyezni, 
ezért az évtized derekán -  átmenetileg -  a tanfolyam szünetelt is. Az új rendszerű képzés ko
molyabb eredményei a harmincas évek derekán és főleg a második világháborúban értek be.

A képviselőházban több alkalommal került viták pergőtüzébe a külügyminisztérium költ
ségvetési előirányzata és -  mai fogalmainkkal -  személyzeti politikája. Többek szemében volt 
szálka az — úgymond — „lekracholt” arisztokraták alkalmazása. Az arisztokratákkal szembeni 
kritika nem csupán ellenszenvből fakadt, hanem szorosan összefüggött azzal az igénnyel is, hogy 
a külügyi szolgálat, ha már a politikai elszigeteltségből való kitörésre nincs lehetőség, akkor leg
alább az ország gazdasági élete, külgazdasági kapcsolatai szempontjából legyen eredményes. Az 
ilyenfajta munkára azonban az arisztokratákat teljesen alkalmatlannak találták. Haller István így 
fogalmazott 1925 decemberében: „Nekem is az a felfogásom, hogy lehetőleg iparkodni kell a 
diplomáciai, a külső szolgálatot valamennyire demokratizálni, éspedig azért, mert bár kétségte
len dolog, hogy az arisztokráciából rekrutálódó, külföldön Magyarországot képviselő diplomácia
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bizonyos körökben jobban érintkezést tud találni, mint olyan ember, aki polgári sorból szárma
zik, akinek tehát összeköttetései és a maga természete is más irányt ad még az összeköttetések 
keresésében is; viszont azonban az is bizonyos, hogy a polgári sorból származó embernek na
gyobb érzéke van a reális élet iránt, kétségkívül jobban meg tudja ítélni azokat a dolgokat, ame
lyek elsősorban dominálnak ma a politikai vélemény kialakulásánál és azokkal a körökkel tudja 
megkeresni és jobban megtalálni az összeköttetést, amelyek ma már mindenütt a világon na
gyobb befolyást gyakorolnak a politikai helyzet kialakulására, mint az arisztokrataosztály.'’ 
Az 1922. június 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés Naplója. XXXVII. k. 235.

Néhány hónappal később Walki Lajos külügyminiszter egy újabb támadás nyomán szükséges
nek tartotta, hogy megvédje arisztokrata tisztviselőit. „Én, aki itt Magyarországon éppen a régi 
városi burzsoáziának vagyok egyik reprezentánsa, mondhatom, én nem tudok semmiféle kivet
ni valót látni abban, ha az összesen 156 főt kitevő konzuli, diplomáciai és fogalmazási státusban 
(Walko itt ez utóbbin a központi igazgatás fogalmazói karát érti -  P. P.) tényleg tízen grófi és 
tizenhatan bárói rangban vannak. (Szabó Imre: „Ez a kovász! Ez savanyítja be az egész testü
letet!) Én azt hiszem, hogy 156-ból 26 nem sok, és ebben kivetni valót nem lehet találni. 
Biztosíthatom képviselőtársamat, hogy mindezek a tisztviselők nagyon lelküsmeretesen tel
jesítik kötelességüket és én semmi kivetni valót nem látnék abban, ha ez az arány még kedve
zőbb lenne az arisztokráciára nézve” . Uo. XLIII.k. 136.

28 L. erre például őrgróf Pallavicini György 1941. április 8-i levelét Bárdossy László miniszterel
nöknek és megbízott külügyminiszternek. „Kezdettől fogva meg voltam győződve arról -  írja 
többek között hogy ebben a háborúban az angolszászok lesznek a győztesek, mert nyilván
való volt, hogy az óriási nehézségek és meglepetések ellenére is, vagy talán éppen ezek következ
tében az Egyesült Államok előbb-utóbb szintén latbavetik egész erejüket. így mindig az a gon
dolat lebegett előttem, és az a remény táplált, hogy Magyarország kivonhatja magát minden ak
tív részvétel alól, és képes lesz függetlenségét és hírnevét a leszámolás órájáig megőrizni. Ezzel 
szemben tudom, hogy az esetben, ha minden meggyőződésem ellenére mégis Németország győz
ne, Magyarország sorsa amúgyis másodrendű rabszolganép sorsává válnék.” Diplomáciai uratok 
Magyarország külpolitikájához 1936-1945. Szerk. Zsigmond László. V. k. Magyarország kül
politikája a nyugati hadjárattól a Szovjetunió megtámadásáig 1940-1941. összeállította: Ju
hász Gyula. Sajtó alá rendezte Juhász Gyula és Fejed Judit. Bp. 1982. 712. sz.

29 Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1975. Bp. 1978.
30 A 3. táblázat forrásaira 1. a 21. j. Módszertanilag talán kifogásolni lehet, hogy míg az összes 

arisztokratánál azokat is tekintetbe vettük, akik az adott időpontban a külügyi tárcát birtokol
ták, egy sor más esetben azonban -  amint azt ‘-gal jeleztük -  a számok a külügyminiszter nél
kül értendők. Ennek az a magyarázata, hogy egyfelől egy arisztokrata külügyminiszter kétségkí
vül tagja annak az együttesnek, amelyet a főnemesi méltóság fűzött egybe, másfelől azonban az, 
hogy ki üljön bársonyszékbe, elsősorban politikai kérdés, ellenben a külügyi szolgálatban való 
előmenetel főleg a mindenkori apparátus belső mozgásával függ össze. Vezetőnek tekintettük a 
központi igazgatásban az osztályvezetőtől a vezértitkárig tehát a miniszter állandó helyetteséig 
mindenkit, a diplomáciai testületben a követségek vezetőit, tehát az ügyvivőket is, ellenben az 
ideiglenes ügyvivőket nem. Végül a főkonzulokat és konzulokat vettük számításba.

31 A 4. táblázat forrásaira 1. a 21.j., a módszertani megfontolásokra pedig a 30. j.
32 1927-ben -  például -  a 22 követi poszton 14 követ volt.
33 Kempelen Béla idézett művének adatai alapján. (Meg kell említeni, hogy a Vülani családra vo

natkozóan Kempelennek sem ez az idézett könyve, sem annak jóval nagyobb változata nem tar
talmaz eligazítást, ezért hiányzik felsorolásunkból is a nevük.)
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