SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

SZÉLINGER BALÁZS

MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA
Formális és informális kapcsolatok
a 19. század második felétől a II. világháborúig

DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Témavezető:
Prof. Dr. J. Nagy László
tanszékvezető egyetemi tanár

SZEGED
2008

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezetés és módszertani megjegyzések
Az értekezésben előforduló amhara (etióp) kifejezések
I. AZ ELSŐ KORSZAK (1867–1914)
1. Az első utazók és újságcikkek
Franz Hassen
Gróf Zichy Vilmos
Gróf Teleki Sámuel
Afrika, Olaszország és a Monarchia

2. A kereskedelmi kapcsolatok kiépülése
Sántha Albert Béla
„Madame Duschka”
A kereskedelmi kapcsolatok élénkülése

3. Ludwig Höhnel missziója és eredményei
Az 1905. évi szerződés az Osztrák–Magyar Monarchia és Etiópia között
Az első etióp delegáció a Monarchiában (1907)
Az osztrák–magyar konzulátus felállítása Addisz-Abebában
A második etióp delegáció a Monarchiában (1914)

4. Magyar utazók és irodalmi adaptációk 1914-ig
Inger Károly (Szulejmán ibn Inger Abdullah)
Gróf Königsegg Lajos és három regénye
Menelik császár birodalma
Szolimán ben Darja. Miért nem lett magyar gyarmat Afrikában?
A fehér orrszarvú

5. Kovács Ödön expedíciói
6. Gajdács Mátyás (1)
II. A MÁSODIK KORSZAK (1918–1935)
1. Demeter Géza
2. dr. Mészáros Kálmán (1)
3. dr. Sáska László (1)
4. Gajdács Mátyás (2)
5. Dörflinger Sándor
6. Az „ismeretlen kolónia”
III. A HARMADIK KORSZAK:
Magyarország és az olasz–etióp háború (1935–1936)
1. A Wal-Wal incidenstől a szankciókig
2. Magyarország és a szankciók
Herczeg Ferenc cikke
Felszólalások a magyar országgyűlésben (Esterházy és Peyer)
Gróf Bethlen István cikke

2

…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...

4
7
8
8
11
13
15
16
21
22
23
23
25
27
28
29
32
33
33
39
40
50
53
54
56
57
57
61
67
70
72
73

…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...

76
79
88
101
103
105

3. A Népszövetség agóniája
4. Németh József százados ügye
5. Az olasz–etióp háború és a magyar sajtó
Ignotus vs. Csécsy Imre
A kolozsvári „Korunk”

6. Magyar haditudósítók Etiópiában
Faragó László (Ladislas Farago)
Pádár Ferenc
Demeter Ödön (Edmund Demaitre)

7. Menczer Béla
IV. MAGYARORSZÁG ÉS OLASZ KELET–AFRIKA (1936–39).
1. Magyar szándékok Olasz Kelet-Afrikában
2. A Magyar–Etióp Kereskedelmi Kft.
3. A magyar–etiópiai áruforgalom
4. Az etiópiai koncessziók
5. A telepesek kérdése
6. Egy magyar fasiszta Olasz Kelet-Afrikában
7. Magyar orvosok a háborús Etiópiában
Sáska László (2)
Mészáros Kálmán (2)

Összegzés
Függelék
Menczer Béla visszaemlékezése

Irodalom

3

…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...
…………...

108
114
116
118
124
125
125
129
131
135
137
138
140
143
144
146
147
149
149
152
156
159
176
180

Bevezetés és módszertani megjegyzések

Doktori értekezésünk témája a magyar–etióp kapcsolatok alakulása a 19. század utolsó
harmadától a második világháború előestéjéig. Disszertációnk több tudományterületre vezet
bennünket: célunk, hogy a formális kapcsolatokon, az általános politikatörténeten túlmenően
elemezzük az informális kapcsolatokat is (bizonyos korszakokban csak ilyenekről
beszélhetünk): az emigránsok történetét, az utazási irodalmat, Etiópia interpretációit a korabeli
magyar irodalomban (sajtó, fikció, esetenként tudománytörténet).
Jóllehet értekezésünk nagyobbik hányada alapkutatásnak minősül, szerencsére nem
teljesen előzmények nélküli. Elsősorban meg kell említenünk a Németországban karriert
befutott etióp származású történész, Bairu Tafla munkásságát, aki két jelentős monográfiával
járult hozzá témánk kifejtéséhez. Ethiopia and Germany: Cultural, Political and Economic
Relations, 1871−1936. (Wiesbaden, 1981.) c. munkája számos utalást tartalmaz az Osztrák–
Magyar Monarchiára vonatkozóan is, a kissé félrevezető című Ethiopia and Austria: A
History of Their Relations. (Wiesbaden, 1994.) pedig jelentős részben valójában osztrák–
magyar kapcsolattörténetet tartalmaz, számos adattal a magyar utazókra nézve is. 1 Rajta kívül
igen hasznosnak bizonyultak a magyar utazási irodalom kutatóinak cikkei és könyvei.
Elsősorban dr. Kubassek János, Réthy Zsigmond, Fekete István és Pusztai Gabriella nevét kell
megemlíteni. 2
Disszertációnk szerkezeti kialakításakor Bairu Tafla említett művei mellett mintaként
figyelembe vettünk más, hasonló témájú kapcsolattörténeti írásokat is. 3 Végül egyes ötletek
átvétele mellett olyan rendszer kialakítása mellett döntöttünk, amely alkalmazkodik a téma
magyar

sajátosságaihoz,

vagyis

ahhoz

a

tényhez,

hogy

a

kapcsolati

elemek

(formális/informális) némelyike olykor hiányzik. Tagolásunk tehát alapvetően kronologikus.
A választott korszakot négy egységre (fejezetre) osztottuk:
(1) A kapcsolatok kezdeteitől az első világháborúig. Ez a korszak a kibontakozó
kereskedelmi kapcsolatok kora, amely az Osztrák–Magyar Monarchia és Etiópia közötti
kereskedelmi egyezményben (1905) és konzulátus felállításában (1912) teljesedik be.
1

Ezúton is köszönjük Bairu Tafla hasznos segítségét, amelyet az „Aethiopica” c. szaklap szerkesztőjeként
nyújtott számunkra.

2

Vonatkozó írásaikat ld. a bibliográfiában!

3

Például: Norberg, Viveca Halldin: Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia, 1924−1952. Uppsala, Scandinavian
Institute for African Studies, 1977.; Marcus, Harold G.: Ethiopia, Great Britain, and the United States,
1941−1974. Berkeley − Los Angeles, 1983.; vagy Komár Krisztián: Az Osztrák–magyar monarchia és Egyiptom
kapcsolatai 1882 és 1914 között. Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 2006.
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(2) A két világháború közötti korszak az olasz–etióp háború kitöréséig (1935) nélkülözi
a hivatalos diplomáciai kapcsolatokat, de a korszak mégis jelentős fejleményeket hordoz,
elsősorban a viszonylag nagy számú etiópiai magyar emigráns miatt.
(3) Az olasz–etióp háború időszaka (1935–1936) elsősorban olasz–magyar diplomáciai
szempontból érdekes, mind a háború diplomáciai előkészítése, mind Etiópia (Olasz–KeletAfrika) gyarmatosítása terén. E mellett eddig jelentős részben feltáratlan volt a háború alatt
tevékenykedő magyar haditudósítók és egy katonai megfigyelő tevékenysége, vagy például a
háborúban részt vevő magyar orvosok hősiessége.
(4) Az olasz megszállás (Olasz Kelet-Afrika, 1936–1941) néhány éve meglepő
izgalmakat okozott Magyarországon, nemcsak a remélt üzleti lehetőségek miatt (Magyar–
Etióp Kereskedelmi Kft.), hanem a jelentős számú önjelölt gyarmatosító okán is. A korábban
kivándorolt magyarok egy részének etiópiai pályafutása pedig ugyancsak e korszakban ért
véget, szerencsétlen körülmények között.
Amennyiben az adott korszakban beszélhetünk ilyenről, a prioritást a politikatörténet
képezi. Ezt színesíti (vagy adott korszakban pótolja) a korszak politikai témájú újságcikkeinek
és könyveinek elemzése. Az Etiópiára vonatkozó magyar irodalom ismertetésébe beleértjük
egyaránt a tudományos és az ismeretterjesztő irodalmat is. Itt jegyezzük meg, hogy nem
lehetett célunk a korabeli Etiópia részletekbe menő történetének bemutatása. Ez, úgy véljük,
elvonta volna a figyelmet a tényleges célkitűzéstől, másrészt terjedelmi korlátok miatt sem lett
volna lehetséges. Éppen ezért az etióp történelmet mindig csak annyira tárgyaltuk, amennyire
ezt a minél jobb megértés megkövetelte. A megfelelő szakirodalmi hivatkozásokat azonban
minden esetben megadtuk. E célra a tudományterület alapvető és legmodernebb munkáit
használtuk fel: elsősorban Bahru Zewde, Richard Pankhurst és Harold G. Marcus műveit. A
lehető legjobb kronológiai áttekintés érdekében a függelékben elhelyeztünk egy időrendi
táblázatot, amely a legfontosabb etióp és magyar eseményeket szinkronban mutatja,
kiegészítve néhány jelentősebb utazó adataival.
Minden fejezet végén külön rész található az Etiópiában járó vagy ott letelepedő
magyarokról. A korai korszakban – az I. világháború előtt – számos arisztokratát találunk
köztük (mint Teleki Sámuel, Széchenyi László, Königsegg Lajos grófok), de már ebben az
időszakban jellemző, hogy többségük nehéz magyarországi körülményeik miatt próbálnak
szerencsét Etiópiában. Kizárólag az első korszakra jellemző azonban, hogy egyesek
kiemelkedően sikeres üzletemberré válhattak etiópiai tevékenységük következtében. Ilyen
Szél Arnold bécsi kereskedő, de még egyedibb Gajdács Mátyás és Dörflinger Sándor sorsa,
akik az Etiópiában élő magyarok közül ritka kivételekként engedhették meg maguknak, hogy
5

többször is visszalátogassanak Magyarországra. A többieknek ez túlságosan drága mulatság
lett volna.
A két világháború közti korszak magyarjainak jelentős hányada “trianoni” menekült,
azaz különösen sok köztük az elszakított országrészekből származó értelmiségi (orvos, tanár,
katonatiszt). Arisztokrata már alig van köztük. Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy a
kitelepedés motivációi között gyakran felbukkan a személyes balsors (kártyaadósság, hűtlen
hitves stb.), amelyekről csak áttételesen értesülünk a források szemérmes hallgatása miatt,
másrészt az ilyen eseteket általában név nélkül említik.
Dolgozatunk utolsó két korszakában (az olasz–etióp háború és az olasz megszállás alatt)
leginkább az a jellemző, hogy a kint élők közül inkább elhagyni kényszerülnek az országot.
Sokak sorsáról nem tudunk. Ugyanakkor – mint majd látjuk – Magyarországon a szegény
munkanélküliek tömegét csábította az olasz hadseregben való „gyarmatszerzés” lehetősége
vagy később az új olasz gyarmattal való kereskedelmi együttműködés, vagy netán a
kitelepedés. Ezek azonban többnyire vágyálmok maradtak és csak néhányan jártak némi
sikerrel. Külön említést érdemel, hogy az olasz–etióp háborúban egy magyar katonai
megfigyelő és három magyar haditudósító is részt vett. Ez utóbbiak kivétel nélkül külföldön
haltak meg, idegen nyelven írták visszaemlékezéseiket, így mostani feldolgozásuk
mindenképpen újdonságnak számít.
Az etióp nevek magyar átírásában segítségünkre volt a „Keleti nevek magyar
helyesírása” c. kiadvány. 4 Azonban dolgoztunkban számos olyan etióp név található, amelyek
e szótárban nem találhatók meg. Ilyen esetekben a legközelebbi magyar fonetikai megfelelőt
alkottuk meg. Idézetek esetében meghagytuk az eredeti írásmódot (pl. „abesszin” az
„abesszín” helyett), kivéve, ha az zavarólag hatna a szöveg értelmére. Az etióp nevek előtt
található nemesi címeket meghagytuk eredetiben, de kurziváltuk (rasz stb.). Jelentésüket az
alábbiakban adtuk meg:

4

Terjék József (szerk.): Keleti nevek magyar helyesírása. Bp., 1981. Megjegyezzük, hogy egyes esetekben a
szótár nem helyesen adja vissza az etióp szavak hangalakját. Az etióp főváros neve pl. helyesen „addisz ababá”nak hangzik és nem „abebá”-nak.

6

Az értekezésben előforduló amhara (etióp) kifejezések
ato = „úr”, nem nemesi származású, de magas hivatalt betöltő férfiak megszólítása
dadzsazmacs = etióp nemesi cím, rangban a rasz (fejedelem) alatt
kantiba = polgármester
kenyazmacs = etióp nemesi cím, rangban a dadzsazmacs alatt
lidzs = „fiú”, a trónörökös megszólítása, ill. Jaszu (1913–1916) esetében, mivel nem koronázták meg,
voltaképpen uralkodói címe
negusza nagaszt = „királyok királya”, az etióp császár hivatalos címe
rasz = herceg, fejedelem, etióp nemesi cím, rangban a négus (király) alatt
sum = falusi elöljáró („falubíró”)
vojzeró = „asszony”, nemes vagy magas hivatalt betöltő férfiak feleségének vagy özvegyének
megszólítása
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I. AZ ELSŐ KORSZAK (1867–1914)

Az Osztrák–Magyar Monarchia és Etiópia kapcsolatát a Németországban élő etióp
történész, Bairu Tafla dolgozta fel részletesen. Mivel azonban kizárólag német nyelvű
forrásokat kutatott, a magyar kapcsolatok csak érintőlegesen szerepelnek könyvében. Ennek
ellenére Bairu munkája alapját képezi a 19. századi és 1918-ig a 20. századi
kapcsolattörténetnek. 5
Bairu a kapcsolatoknak négy területét állapítja meg: (1) politikai/diplomáciai, (2)
gazdasági kulturális, (3) tudományos (felfedezők) és (4) egyházi. Ezek közül az egyházi
kapcsolatok zömmel a II. világháború utánra esnek. A két állam közötti érintkezést két
alapvető földrajzi tényező is meghatározta. Egyrészt, hogy az európai nagyhatalmak közül a
Habsburg Birodalom (és benne Magyarország) feküdt legközelebb az iszlám világhoz,
másrészt, hogy Etiópia keresztény szigetet alkot az iszlám világban. 6

1. Az első utazók és újságcikkek

A 19. század közepe előtt nem mutatható ki kapcsolat a Habsburg Birodalom és Etiópia
között, annak ellenére, hogy Ausztria élénk tevékenységet fejtett ki Egyiptomban és
Szudánban. 7 Ami Etiópiát illeti, ebben az időszakban mindössze három kifejezés volt
közismert, ami Ausztriára utalt: (1) a valószínűleg szláv eredetű Namsza, amely feltehetően
török–arab közvetítéssel jutott Etiópiába. A szó rendszerint azt a területet takarta, amely felett
a Habsburg uralkodó uralkodott; (2) a Mária Terézia tallér, amely a 18. századtól kezdve
népszerű fizetőeszköz az egész térségben 8 ; és (3) Avesztríja, amely a három kifejezés közül a
legritkábban fordul elő, és nem országot jelent, hanem egy puskafajtát (valószínűleg az
osztrák gyártmányú Mannlichert). 9
5

Bairu Tafla: Ethiopia and Austria. A History of their Relations. Wiesbaden, 1994.

6

Bairu (1994), i.m. pp 24–25.

7

Ld. erről: McEwan, Dorothea: Habsburg als Schutzmacht der Katholiken in Ägypten. Kurzfassung der Studie
über das österreichische Kirchenpritektorat von seinen Anfängen bis zu seiner Abschaffung im Jahre 1914.
Schriften des Österreichischen Kulturinstituts Kairo. Band 3. Kairo 1982.

8

Pankhurst, R.: The Maria Theresa Dollar in Pre-War Ethiopia. In: Journal of Ethiopian Studies vol 1. No. 1.
(1963) pp 8–26.

9

Bairu (1994), i.m. p. 28.
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Az első dokumentált személyes kapcsolat a két birodalom között Constantin Rietz
osztrák kereskedelmi utazóhoz fűződik. Rietz Bécs támogatásával és jóváhagyásával 1852–
53-ban, Szudán felől utazott Etiópiába, hogy kereskedelmi kapcsolatot létesítsen. Az
országban uralkodó zűrzavaros állapotok miatt azonban próbálkozása eleve kudarcra
ítéltetett. 10
A 19. század közepén az etióp állam szinte tetszhalott állapotból támadt fel; az utolsó
pillanatban az imperializmus kezdete előtt. A középkori és kora újkori egységes Etiópia és az
erős, központosított császári hatalom a 18. század közepére semmivé vált, és az országban
tartományurak irányították saját területeiket. Bár mindvégig volt császár (aki Gonderben
székelt), hatalma meglehetősen korlátozott volt. Az etióp történetírás ezt a korszakot bibliai
mintára (bírák kora) a „hercegek korának” (zamana maszafent) nevezi. 11
E gyenge és zilált állapotból elsőként egy alacsony sorból a császári rangra emelkedett
uralkodó, II. Teodrosz próbálta meg elsőként kirángatni az országot. 1847-től folytatta harcait
a tartományúri hatalmak ellen, majd 1855-től 1868-ig uralkodott. Rietz tehát a lehető
legalkalmatlanabb pillanatban érkezett az országba.
Egyúttal II. Teodrosz az első etióp uralkodó, akiről a magyar sajtó is megemlékezett. Bár
ezek az írások minden bizonnyal külföldi lapok hírein alapultak, mégis kezdetét jelzik annak,
hogy Magyarországon is megnőtt az érdeklődés Etiópia, s általában az afrikai kontinens
iránt. 12
Az első általunk ismert cikk, a kor sajátos, mindent magyarító szokása szerint
„Tódornak” nevezi az etióp uralkodót. 13 Az írásból a magyar olvasók elsőként szerezhettek
ismereteket az etióp kereszténységről, habár nevetséges tévedésektől hemzseg a cikk, pl.: „Az
abissziniai templomokban tömérdek csöngettyű van, de harang épen nincs. A harangot
némileg kakasok pótolják, melyek közül minden templomban tartanak egyet.” A cikk további
része II. Teodroszról és általában az etiópokról szól. Igen jellemző, hogy a magyar közélet
ekkor (1867-ben) még nincs átitatva a később jellemző rasszizmussal, és az ismeretlen szerző
megállapítja, hogy „Általában az abessziniak nem állnak a miveltség legalsó fokán”. Az
10

Bairu (1994), i.m. pp 42–50.

11

A korszakról lásd Tadesse Beyene – R. Pankhurst – Shiferaw Bekele (eds.): Kasa and Kasa. Addis Ababa,
1990. és Abir, Mordechai: Ethiopia, the era of the princes: the challenge of Islam and the reunification of the
Christian Empire 1769 to 1855. London, 1968.
12

Ezt megelőzően Tanács Mihály tollából jelent meg cikk Egy abesziniai rabszolga életéből címmel, de ez az
írás nem Etiópiáról szól. In: Hazánk s a külföld, 1867. 32. sz. pp 499–501.
13

Sz. n.: Tódor, Abisszinia császára. In: Hazánk s a külföld, 1867. 51.sz. pp 802–804.
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uralkodóról szólva hozzáteszi, hogy „Tódor sok állami bölcselettel bír. Miveltségre nézve
földieit nagyon túlhaladja”. Ezt követően a cikk írója rátér a lényegre: Teodrosz erőszakosan
akarta modernizálni birodalmát, ugyancsak agresszív külpolitikát folytatott az európai
hatalmakkal szemben, s emiatt (a cikk megjelenésének időpontjában) Angliában már eldöntött
tény volt egy Teodrosz elleni büntető expedíció.
A brit hadjárat során Etiópia először került a nemzetközi érdeklődés középpontjába.
Ennek apropóján 1868-ban újabb rövid közlemény jelent meg, amely az „abesziniai tipus”-ról
szólt. 14 Természetesen komoly antropológiai fejtegetésről szó sincs, annyit azonban mégis
megtudhatott az olvasó, hogy „az abesziniaiak Afrikának nem őslakosai, hanem nyugatázsiaiak s ugyanazon népcsaládhoz tartoznak, melyhez az arabok és zsidók”. E
megfogalmazás közérthetően adta tudtára a magyar érdeklődőnek, hogy az „abesziniaiak”
(pontosabban a két uralkodó népcsoport, az amhara és a tigre) valóban a Közel-Keletről
származnak, és semita nyelveket beszélnek.
A következő évben, némi késedelemmel hosszú, négy részes cikk jelent meg az angol
hadjáratról. 15 A cikk azzal a megállapítással kezdődik, hogy az Abesszínia elnevezés hibás, az
ország neve „Ethiópia” – sajnálatos, hogy Magyarországon mégis hosszú időre az előbbi
elnevezés vált uralkodóvá. A szerző ezt követően részletesen leírja Teodrosz hatalomra
jutásának körülményeit, uralkodásának visszásságait, illetve az ellene folytatott angol
hadjáratot, amelynek végén az etióp uralkodó öngyilkosságot követett el. Értekezésünk
szempontjából különösen érdekes, hogy a leírás alapján Teodrosz tudott az Európában
lezajlott porosz–osztrák háborúról (1866), de nem tudta, hogy ez a Habsburg Birodalomra
nézve milyen veszteségekkel járt.16
A brit expedíciónak voltak hivatalos megfigyelői az osztrák–magyar (K. u. K.) hadsereg
részéről is, gróf Kielmannsegg
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korvettkapitány és Alphons von Kodolitsch őrnagy

– v –: Abesziniai tipus. In: Hazánk s a külföld, 1868. 3. sz. p. 47.

15

Szokoly Viktor: Egy fekete király foglyai. In: Hazánk s a külföld, 1869. 42. sz. 663–667.; 43. sz. 678–682.; 44.
sz. 689–693. és 45. sz. 710–714. Amint a szerző jelzi is, írásának alapja az egyik szemtanú, Teodrosz foglyai
egyikének könyvén alapszik: Blanc, Henry: A Narrative of captivity in Abyssinia. London, 1868. A cikk
illusztrációi ugyanebből a könyvből származnak.
16

Szokoly: i.m. pp 691–692. Az etióp történelemben járatlan olvasó kedvéért megjegyezzük, hogy brit
expedíciós hadsereg, amelyet Napier tábornok vezetett, II. Teodrosz legyőzése után kivonult a birodalomból. A
brit kormány egyáltalán nem foglalkozott Etiópia esetleges gyarmatosításának kérdésével.

10

személyében, aki élményeiről nyomtatásban is beszámolt. 17 Írása azonban kizárólag hadászati
jellegű, így a mi szempontunkból érdektelen. 18
II. Teodrosz halála után előbb Takla Giorgisz uralkodott (1868–1872), majd Tigré
tartomány urát koronázták császárrá IV. Johannisz (János) néven. Johannisz korábban
Teodrosz legádázabb ellenfele volt (az angolok az ő támogatásával jutottak könnyedén
Teodrosz közelébe). Johannisz nem folytatta következetesen Teodrosz birodalomegyesítő
politikáját. Jellemző, hogy magát nem a hagyományos negusza nagaszt (királyok királya)
címmel illette, hanem a resza makvanent (a nemesség feje) titulust vette fel. Ugyanakkor aktív
külpolitikába kezdett. A 19. század második felének etióp uralkodói pontosan észlelték a
gyarmatosításban rejlő veszélyt, s igyekeztek minél több oldalú kapcsolatokat kiépíteni.
1872-ben jelent meg az első etióp császári követ Bécsben. A skót származású John
Kirkham IV. Johannisz császár levelével érkezett, s személyesen is találkozott gróf Andrássy
Gyula külügyminiszterrel. A levélben az etióp uralkodó a közös keresztény vallás nevében
támogatást keresett az egyiptomi fenyegetés ellen. Mivel a Monarchiának ekkor már élénk
kapcsolatai voltak Egyiptommal, Andrássy úgy döntött, hogy a német megoldást követi,
vagyis a levelet válasz nélkül hagyta. 19
Az európai hatalmak az Etiópia és Egyiptom közti vetélkedésben szinte kivétel nélkül
Egyiptomot támogatták. Egyiptom ebben az időben erőteljes expanziót folytatott a Vöröstenger mellékén, ahol a svájci származású (és német anyanyelvű) Werner Munzinger volt az
„egyiptomi” kormányzó. 20

Franz Hassen

Valószínűleg ekkoriban jutott el az első „magyar” származású személy Etiópiába. Franz
Hassen feltehetően Magyarországon született (talán szász családban), s egyelőre nem ismert
17

Kodolitsch, [Alphons von]: Die englische Armee in Abyssinien im Feldzuge 1867–1868, Wien, 1869.
Különnyomat az Österreichischen militärischen Zeitschrift 1869. 1. számából, oldalszámozás nélkül.

18

Smidt, Wolbert: Teilnehmer und beobachter bei der britischen intervention in Abessinien 1867/68 nach dem
österreichischen beobachter k.u.k. major Kodolitsch. In: Rocznik Orientalistyczny (Varsó), 2006. 1. sz. pp 224–
254.
19

A levél érdekessége, hogy IV. Johannisz ismeretlen okból a két állam közti háromszáz éves barátságra
hivatkozik, továbbá a Habsburg uralkodót Ferdinándnak nevezi. Sajnos nem tudjuk, ki fogalmazta a levelet.
Bairu (1994), i.m. pp 52–58.
20

Az egyetlen korabeli, magyar nyelvű híradás róla. sz. n.: Munzinger Wernerről. In: Földrajzi Közlemények,
1876. pp 87–88.
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előzmények után az 1860-as években Werner Munzinger, az akkori masszavai francia konzul
első titkára lett. Amikor 1871-ben Munzinger egyiptomi szolgálatba lépett, Hassen lett
Franciaország képviselője a városban, alkonzuli rangban. Ez azonban nem tartott csak néhány
hónapig, mert a francia kormány, közvetlenül a porosz–francia háborút követően, nem tolerált
egy „germanofón”, idegen származású diplomatát. Hassen ezután szintén egyiptomi
szolgálatba lépett, s a mai Eritrea akkor egyiptomi megszállás alatt lévő Keren vidékének
kormányzója lett Hassen (más forrásokban Hasan) bej néven. 21 Itt hamarosan feleségül vette a
korábbi etióp kormányzó, dadzsazmacs Vubé unokáját. Sajnos, Hassen és esetleges
leszármazottainak további sorsa egyelőre ismeretlen, de 1880-ban még biztosan életben volt.
A rendelkezésre álló gyér adatokból is kitűnik, hogy az etióp családi kapcsolatokkal
rendelkező Hassen volt az egyiptomi haderők legfontosabb információs forrása. 22
1873-ban, a bécsi világkiállításon Munzinger szervezésében felállítottak egy „Wilden”
(Vadak) elnevezésű pavilont, amelyben az etióp–szomáli térség néprajzi tárgyait, valamint
egy csoport helyi eredetű embert (!) is kiállítottak. A kiállítást Ferenc József is meglátogatta, s
Munzingernek kitüntetést adományozott.23 A „vadakat” feltehetően számos magyar néző is
megtekintette.
Munzinger folyamatosan szervezte az egyiptomi hadjáratokat a belső területek ellen. Így
került sor 1875. november 16-án a gundat-i csatára, Etiópia és Egyiptom között, a mai Eritrea
területén. IV. Johannisz győzött, ezzel megalapozva azt a sikersorozatot, amelynek keretében
az etiópok minden külső támadást visszavertek 1875 és 1935 között. Az „egyiptomi”
hadseregben számos európai és amerikai zsoldos tiszt részt vett, sőt van egy magyar halottja is
a csatának.

21

Giegler írja 1875-ben: „Szenhit megerősített hely volt egy hegytetőn, a ma’mur vagyis a körzeti tisztviselő és
néger csapatok székhelye. A ma’mur egy Hasan nevű osztrák volt [sic!], aki korábban Munzinger mellett szolgált
és jelenlegi tisztségét Gordontól kapta. Jól ismerte Abesszíniát, abesszín nőt vett feleségül, és kapcsolatai révén
jól végezte feladatát.” In: Hill, Richard (ed.): The Sudan Memoirs of Carl Christian Giegler Pasha 1783–1883.
Fontes Historiae Africanae, Series Varia II. (é.n.), pp. 134–135.
22

Rubenson, Sven: The Survival of Ethiopian Independence. London–Addis Ababa, 1976. pp 285, 293–294,
327, 335. A német Gerhard Rohlfs 1880-ban Masszavában találkozott Hassennel. A Hassenre vonatkozó
információk nagy része Wolbert Smidt (Hamburg, Afrikainstitut) személyes közléseiből származnak, amiért
köszönettel tartozom.
23

Bairu (1994), i.m. pp 58–59.
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Gróf Zichy Vilmos

Gróf Zichy Vilmos (Wilhelm von Zichy) vadászni érkezett a térségbe az előző években,
s amikor értesült a közelgő összecsapásról, önkéntesként csatlakozott az egyiptomi sereghez.24
A csatában harcoló és később arról könyvet is író amerikai Dye szerint a vereség egyik
előidézője maga Zichy volt, mivel alábecsülte az etióp erőket. Csakhogy a főparancsnok nem
ő volt, hanem a dán Arendrup, így valójában a felelősség őt terhelte. 25 Zichy gróf a gundat-i
csatában súlyos sebet kapott. A keresztény lelkületű IV. Johannisz az egyiptomi oldalon
harcoló keresztény sebesülteknek megpróbált orvosi ellátást biztosítani. Gróf Zichy Vilmos
ennek ellenére 1875. november végén belehalt sebeibe (harmincöt éves volt), majd pedig Addi
Arbatta közelében eltemették. A temetés IV. Johannisz kifejezett utasítására történt, aki
minden elesett keresztény ellenfelét eltemettette. 26

Egy évvel később Egyiptom egy sokkal nagyobb és jobban felszerelt hadsereggel ismét
megpróbálta térdre kényszeríteni Etiópiát, de ismét kudarcot vallott, ezúttal a gura-i csatában.
Az egyiptomi–etióp küzdelmekről a Monarchia kairói alkonzulja, von Suzzara írt összefoglaló
beszámolót németül egy bécsi lapba, amelyet valószínűleg magyar érdeklődők is olvastak. 27
Von Suzzara cikkében a „civilizált” és ezért „felsőbbrendű” Egyiptom küzd a „barbár”
Etiópiával, s Egyiptom vereségének okai között a hadvezetés hibái mellett ott szerepelnek a
földrajzi viszonyok és a kegyetlen etióp harcmodor kárhoztatása – olyan motívumok, amelyek
majd az olasz–etióp háborúk korszakában köszönnek vissza.

24

Zichy korábbi utazásaira nézve ld.: Jankó János: Afrika és a magyarok. In: Budapesti Szemle, 1888. pp 423–
438.
25

Legalább is erre a következtetésre jutott Jonas Kauffeldt: Danes, Orientalism and the modern Middle East.
Perspectives from the Nordic Periphery. Doktori értekezés, Florida State University (USA), 2006. p. 34.
26

Bairu (1994), i.m. pp 59–60.; Rubenson, Sven: i.m. pp 322–323. Rubenson, Sarzac francia konzul közlései
alapján azt írja, hogy Zichy a csata után egy héttel még életben volt. Az amerikai szemtanú beszámolója:
McEntyre Dye, William: Moslem Egypt and Christian Abyssinia or Military Service under the Khedive, in his
Provinces and beyond their Borders, as Experienced by the American Staff. New York, 1880., újabb kiadás uo.
1969. Megemlítjük, hogy gróf Zichy Vilmos testvére a Monarchia isztambuli követe volt.

27

Von Suzzara, Alexander Ritter: Die ägyptische Expedition gegen Abessinien 1875–1876. In: Beilage zur
Wiener Abendpost, 1878. febr. 8–14. pp 32–37.
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A század hátralevő részében, Etiópia viszonylatában „Bécs úgy döntött, hogy az apátia
politikáját követi” – állapítja meg Bairu. 28 Ugyanakkor, bár a Monarchia nem rendelkezett
gyarmati területekkel, bizonyos értelemben mégis elméleti gyarmati hatalomnak számított,
mivel a Berlini Konferencia a gyarmatosítást „civilizációs küldetéssé” nyilvánította. 29 Ennek
megfelelően, ezekben az 1880-as években, a magyar sajtóban is egyre több cikk jelent meg
Afrikáról, többnyire a Földrajzi Közleményekben. Mindez egybe esik a Magyar Afrika
Társulat egy évtizedes fennállásával (1877–1886), ami ugyancsak a fokozódó érdeklődést
jelzi. 30
A Monarchia érdeklődését a jelek szerint elsősorban Harar városa keltette fel, amelyet
1875-ben elfoglaltak az egyiptomiak, de tíz évvel később feladták a várost, amelyben ettől
kezd egy helyi emír uralkodott, s így könnyű prédának tetszhetett az európai gyarmatosítók
szemében. Részletes leírás először 1885-ben jelent meg magyar nyelven, a Földrajzi
Közlemények néprajzi rovatában, jóllehet a cikk leginkább a város virágzó kézműiparát és
kereskedelmét hangsúlyozta. 31 Ugyanebben az évben tűnt fel az első magyar híradás arról,
hogy Olaszország is megjelent a térségben, majd rövid beszámoló jelent meg az osztrák
Paulitschke hazatérő expedíciójáról. 32
1887-ben jelent meg az első igazán tudományos igényű tanulmány, ismét csak Hararról,
amelynek Kiss Lajos földrajztudós a szerzője. 33 A magyar olvasónak távoli és egzotikus témát
az alábbi sorokkal vezeti be:
„Mi magyarok nem vettünk ugyan részt azon mozgalmakban, melyeknek a Szomáli föld
Burtontól Porro-ig színhelye volt. 34 Kereskedelmi érdekek nem vonzanak bennünket ezen
vidék felé, mint az angolokat; oly túlnépesedéssel sem dicsekszünk, mint Olaszország,
mely az utóbbi időben új települő helyeket igyekszik szerezni az afrikai feltérségeken a
kivándorló rajoknak: azonban a földrajzi tudomány vívmányait figyelemmel kísérni
folyvást kötelességünknek tartjuk s ezen indok vezeti a jelen sorok íróját is akkor, midőn
28

Bairu (1994), i.m. p. 62.

29

Bairu (1994), i.m. p. 63.

30

Krizsán László: Néhány magyar kutató szerepe Afrika tudományos megismerésében. In: Világtörténet, 1981. 1.
szám, pp 76–78.
31
Gy.: Harrar-ról. In: Földrajzi Közlemények, 1885. pp 170–171.
32

Gy.: Az Asszab öbölben. In: Földrajzi Közlemények, 1885. p. 179. és uő: Harrar vidékéről. Földrajzi
Közlemények, 1885. pp 271–272.
33

Kiss Lajos: Harar és vidéke. Földrajzi Közlemények, 1887. pp 635–673.

34

Richard Burton brit utazó, az első európai Hararban (1855). Porro, olasz grófot 1886-ban gyilkolták meg a
térségben. Ami a magyar gyarmatosítást illeti, Inger Károly (Szulejmán ibn Inger Abdullah) esetleges
gyarmatszerző tevékenységére később térünk ki.

14

e rövid értekezésben Harart és vidékét az eddigi nevezetesebb útleírások alapján
megismertetni óhajtja”. 35
Az idézet arra is rávilágít, hogy az olasz gyarmatosítás indokai között már a 19. század
végén szerepelt a túlnépesedés (később Mussolini is előszeretettel hivatkozik majd erre).
Túlnyomóan földrajzi és néprajzi jellegű cikkét a szerző az alábbi, imperializmusra jellemző
befejezéssel zárja: „Sokan nagyon túlbecsülik Harar jelentőségét, vidéke ugyan termékeny,
termékei különbözők [sokfélék], de nagy forgalmi középponttá csak európai gyarmatosítás és
európai uralkodás mellett válhatnék”. 36 Az Európából fenyegető veszélyt a közeli Soa (etióp
tartomány) uralkodója, a későbbi II. Menelik császár is észlelte, s 1887-ben elfoglalta a várost.
Harar és tágabb környezete (Hararge, Ogaden, Haud) ettől kezdve máig az etióp államhoz
tartozik. 37

Gróf Teleki Sámuel

Teleki Sámuel gróf voltaképpen kétszer járt a mai Etiópia területén. Először 1887–88ban, híres expedíciója alkalmával, amikor Ludwig von Höhnel osztrák sorhajóhadnagy
kíséretében Mombasából indulva, felfedezték a Rudolf- ill. Stefánia-tavakat. (Az etióp állam
fennhatósága ekkor még valójában nem terjedt ki ezekre a területekre.) Az expedíció során
érintettek olyan vidékeket is, amelyek ma már Etiópiához tartoznak, akkor azonban még
„fehér foltnak” számítottak. Az utazásról Höhnel írt beszámolót két kötetes könyvében. 38
Második, immár igazán etiópiai útjára 1889-ben került sor, amikor Harart és környékét
járta be, ugyancsak Höhnel társaságában. 39 10 napos harari tartózkodásuk alatt egyébként a
francia költő, Arthur Rimbaud vendégszeretetét élvezték (házában szálltak meg), jóllehet a
grófnak valószínűleg fogalma sem volt róla, hogy nagy költő a házigazdája. 40 A harari
tartózkodásról csak kevés adatunk van. Tudjuk, hogy barátságosan fogadta őket a vidék

35

Uo. pp 637–638.

36

Uo. p. 673.

37

Bahru Zewde: A History of Modern Ethiopia. 2. kiadás. Addis Ababa, 2002. pp 63–64.(a továbbiakban =
Bahru 2002a)
38

Magyarul: Höhnel Lajos: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egynelítői vidékein 1887–1888-ban. I–
II. kötet. Bp., 1984.
39

Voltaképpen 1887–88-as expedíciójukról hazafelé tartva döntöttek úgy, hogy megszakítják útjukat Etiópiában.

40

Starkie, Enid: Arthur Rimbaud. London, 1968. p. 388.

15

kormányzója, rasz Makonnen (a későbbi áduai hős és Hailé Szelasszié császár apja), valamint,
hogy Teleki megbetegedett és magas láza volt. 41

Afrika, Olaszország és a Monarchia

Etiópia számára az 1870-es évek egyiptomi fenyegetését egy évtizeddel később az olasz
agresszió váltotta fel. A Szudánban, 1881-ben kibontakozó szélsőséges iszlám mozgalom, a
„mahdisták” lázadása arra késztette a briteket, hogy egyrészt okkupálják Egyiptomot,
másrészt a lázadás miatt elvágott Vörös-tenger menti területek sorsát a maguk kezébe vegyék.
Mindez Etiópiával szemben is engedékenyebb politikára kényszerítette Nagy-Britanniát, s így
került sor 1884. júniusában az áduai békeszerződésre, amelyet brit aláírója nyomán inkább
Hewett-szerződésként ismerünk. A megegyezés gyakorlatilag visszaadott minden vitatott
területet Etiópiának a Vörös-tenger partvidékén és a szudáni határon. Masszava ugyan brit
protektorátus alá került, de szabad kereskedelmet biztosítottak Etiópia számára. A britek
azonban kijátszották IV. Johanniszt: a következő évben (1885) Masszavát egész egyszerűen
átadták Olaszországnak. 42
Ez a változás nem hagyta hidegen az Osztrák–Magyar Monarchiát, hiszen Olaszország
1882 óta a Hármas Szövetség tagja volt, Vörös-tenger melléki gyarmati törekvései pedig
könnyen konfliktusba sodorhatták a többi nagyhatalmakkal. Ráadásul Olaszország nem volt
őszinte szövetséges. Amikor például 1885-ben megszállták Masszavát, erről előzetesen nem
értesítették sem Németországot, sem Ausztriát. Ugyanakkor világos volt, hogy Olaszország
ezt a lépést nem tehette volna meg Anglia jóindulatú beleegyezése nélkül, ami kétségessé tette
az olaszok szövetségesi hűségét a Hármas Szövetségben. Továbbá, a Vörös-tenger partvidéke
formálisan még mindig az Oszmán Birodalom részét képezte, ami további komplikációkra
adott okot Törökországgal. 43 Kálnoky Gusztáv (1881 és 1895 között közös külügyminiszter)
egyébként sem bízott az olasz szövetségben, s e bizalmatlanságban Bismarck kancellár is
partnere volt. 44

41

Höhnel, Ludwig Ritter von: Mein Leben zur See auf Forschungsreisen und bei Hofe. Erinnerungen eines
österreichischen Seeoffiziers (1857–1909). Berlin, 1926. pp 64–73.
42

Rubenson, i.m. pp 353–362.

43

Bairu (1994), i.m. pp 63−70.

44

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. Bp., 1997. pp 187–188.
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A térségben valójában az történt, hogy az olaszok, angol támogatással, újabb és újabb
területeket foglaltak el (Masszava, Asszáb stb.), azaz valójában egy olasz álruhába öltöztetett
angol−francia vetélkedésről volt szó. Mindeközben évszázados történelmi jogokra hivatkozva
Etiópia is magáénak követelte a partvidéket (a mai Eritrea területét). 45 A várható olasz−etióp
összecsapást elkerülendő, Olaszország 1885-ben kormánydelegációt menesztett az etióp
udvarba. Az európai nagyhatalmak (főként Németország és a Monarchia) ettől kezdve kezdtek
el Etiópiával, mint regionális hatalommal számolni. 46 Az 1885-ös misszió azonban nem járt
sikerrel (Etiópia nem volt hajlandó lemondani a partvidékről), s két évvel később, 1887 elején
lezajlott az első olasz−etióp „háború”, a dogali-i csata, amelyben az olaszok vesztettek,
négyszáz halottat hagyva maguk mögött. Ugyanekkor járt le a Hármas Szövetség első ötéves
periódusa. A vereség is hozzájárult ahhoz, hogy Olaszország meghosszabbította tagságát. A
szövetség másik két tagja (Németország és a Monarchia) pedig nem nagy lelkesedéssel, de
támogatták Olaszországot gyarmati törekvéseiben, ámbár jelezték, hogy ezt szívesebben
látnák Észak-Afrikában, mint Északkelet-Afrikában. 47
Mindeközben Etiópiában belső harcok is dúltak, IV. Johannisz császár és Soa királya,
Menelik között. Menelik Johannisz ellen sikeresen szövetkezett a kikosarazott olaszokkal, s az
1889. május 2-án megkötött vucsaléi (Wuchale, Ucciali) szerződés következtében Menelik
modern olasz lőfegyverekhez juthatott. Amikor Johannisz 1889-ben elesett a szudáni
mahdistákkal vívott ütközetben, II. Menelik lett a császár. Csakhogy apró hiba (vagy
szándékos tévedés) csúszott a számításba. A vucsaléi szerződést olasz és amhara nyelven
készítették el, ám a két szöveg a 17. cikkelyben eltért egymástól. Míg az amhara szöveg
szerint Etiópia külügyeinek intézésekor Olaszország segítségét kérheti, addig az olasz szöveg
szerint a közvetítést köteles igénybe venni. Az olasz verzió minden bizonnyal szándékos
megtévesztés következménye, amelynek alapján Olaszország hamarosan protektori igénnyel
lépett fel. 48 Ezt a legtöbb nagyhatalom is elismerte, Oroszországot kivéve. Az olaszok
mindent megtettek, hogy Etiópiával is elismertessék a szerződés olasz értelmezését. Menelik
azonban hajthatatlan maradt, s 1893-ban egyoldalúan felmondta a megállapodást, ami az
olasz–etióp kapcsolatok elmérgesedéséhez s végső soron az áduai csatához vezetett. 49
45

Az ókori eredetű Eritrea elnevezést csak 1890-ben adták az olaszok, míg az etiópok mindig is Merab
melashnak, vagyis a Merab folyón túli területnek nevezték, amelynek a császár által kinevezett külön
kormányzója volt.
46

Bairu (1994), i.m. p 74.

47

Bairu (1994), i.m. p 80.

48

Rubenson, i.m. 384–399.
Bahru (2002), i.m. pp 74–75.

49
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II. Menelik 1889. novemberi megkoronázását követően levelet intézett az európai
hatalmakhoz, barátságukat keresve. Bairu szerint az osztrák levéltárakban nincs nyoma Ferenc
Józsefhez intézett hasonló levélnek, de az etióp uralkodó később felemlegette, hogy nem
kapott választ. 50 1889. októberében a bécsi olasz követ utasítást kapott, hogy kérje a vucsaléi
szerződés 17. cikkelye olasz értelmezésének az elismerését, amelyet hamarosan meg is kapott
a bécsi minisztériumtól. 1890-ben, amikor Olaszország deklarálta Eritrea gyarmat létrejöttét,
Ausztria és Németország hasonlóan gyorsan elismerte ezt. 51
Bár

közvetlenül

nem

feladatunk

kitérni

Olaszország

általános

külpolitikai

irányvonalának változásaira, megjegyezzük, hogy Olaszország gyarmati törekvései és a
hármas szövetségben betöltött szerepe között szoros korreláció mutatkozik. Nézetünk szerint
Olaszország valójában sosem volt nagyhatalom – persze nézőpont kérdése, hogy esetleg a
legkisebb nagyhatalomnak nevezhetjük-e. A fiatal olasz állam tengerentúli étvágya
mindenesetre nem állt összhangban tényleges lehetőségeivel. Miközben az olasz nagytőke
gyarmatokról ábrándozott s eszerint alakította a politikát, az olasz nép jelentős része a
létminimum alatt élt. 52 A 19. század második felének sorozatos afrikai fiaskói rendre
kormányválságba torkolottak. Szempontunkból azonban ennél is fontosabb jelenség, hogy
ugyanezek a kudarcok tartották Itáliát a hármas szövetségben. Miként Balanyi György írta:
„A megfeneklett olasz diplomácia, hogy szabaduljon a zátonyról, melyre saját
tehetetlensége és indokolatlan nagyralátása juttatta, kacérkodni kezd szövetségesei
vetélytársaival és viszont szivesen látja flörtjeiket. Egyidejűleg élvezni akarja a
hármasszövetség előnyeit is meg a vele ellenlábas hatalmak támogatását is.” 53
Mihelyt a valódi nagyhatalmak (Nagy-Britannia és Franciaország) készségesnek
mutatkoztak juttatni valamit az olaszoknak (vagy akárcsak ígéretet tenni erre), az olasz
külpolitika azonnal száznyolcvan fokos fordulatot vett. Sajnálatos, hogy az osztrák–magyar és
német diplomácia nem figyelt erre kellőképpen.

50

Bairu (1994), i.m. p 82−83.

51

Kuriózumként lásd a mellékletben Afrika 1891. évi térképét a Földrajzi Közlemények mellékleteként, amely
egész Etiópiát olasz területként tünteti fel! „Abesszínia”, mint de jure olasz protektorátus olyan mélyen
bevésődött a magyar történészi emlékezetbe, hogy még Kis Aladár 1975-ben megjelent munkájában is így
szerepel! Kis Aladár: Olaszország története 1748–1968. Bp., 1975. p. 106.

52

A gyarmatosítás és az olasz belpolitika közti összefüggésekre nézve ld.: Hearder, Harry: Olaszország rövid
története. Bp., 1992. pp 177–179.
53
Balanyi György: Olaszország külpolitikájának irányai 1870 óta. In: Történelmi Szemle, 1919. 1–4. szám, p
93. Ugyanehhez a témához megemlítjük Blaskovich Sándor: Monarchiánk és Olaszország. In: Nyugat, 1913. 17.
számban megjelent cikkét, amely kiváló szarkazmussal mutatja be az olasz külpolitika ingatag jellemét. Egyúttal
megjegyezzük, hogy a jelek szerint Olaszország és az Osztrák–Magyar Monarchia kapcsolatait közel kilencven
éve nem kutatta senki.
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Ami a második olasz–etióp háborút illeti 1895–96-ban, az Osztrák–Magyar Monarchia
ezzel nem érthetett egyet, mégpedig két okból sem. Egyrészt semmilyen érdeke nem fűződött
Olaszország gyarmati törekvéseihez, másrészt minden olasz akció Afrikában, a Hármas
Szövetségben betöltött olasz szerepvállalást gyengítette, mind győzelem, mind vereség
esetén. 54 (Ismét egy olyan szituáció, amely majd 1935-ben is „visszaköszön”; akkor majd az
Anschluss szempontjából.)
Ami a magyar sajtót illeti, természetesen figyelemmel kísérték a távoli háborút. A
Budapesti Hírlap például meglehetősen tárgyilagosan, részrehajlás nélkül ír az olasz
hadjáratról, ami némiképp meglepő, hiszen a lap főszerkesztője az a Rákosi Jenő volt, aki a
„magyar imperializmus” egyik leghangosabb szószólójaként ismert. A „Véres föld” című,
szerző nélkül megjelent cikkben így ír a lap:
„Miért kívánja az anya gyermekeinek vérét ontani? Hát nem lehet el a föld
emberáldozat nélkül. […] Mit rosszul végeztek Attila s Szolimán, Lebel-puskák s Kruppágyúk gyorsabban teljesítik: ez a gyilkosság civilizációja. Három világrész vérzik most
egyszerre, a negyedik Európa, mely fiait idegenbe küldi hódítani s meghalni. Ezt a
dicsőséget szánta az olasz király katonáinak, midőn Nápolyból páncélos hajókon
katonáit hadakozni küldte Afrikába. […] Az olaszok mennek harcolni a zászló
becsületéért, az abesszíniaiak fogadják őket, harcolva hazájukért.” 55
Bár az áduai csata 1896. február 29-én kezdődött, s március 1-jén ért véget, a Budapesti
Hírlap csak március 4-én számolt be az olaszok vereségéről. 56 Másnap a lap a következtetést
is levonta:
„Az olaszok jövője Afrikában kérdésessé lőn. Minket azonban Crispi bukásánál és az
olasz belpolitika válságánál jobban érdekel az aduai vereség visszahatása az európai
külpolitikára. Olaszország elgyengülése fog mindenesetre következni a szerencsétlen
afrikai háborúból. Katonai presztizse csorbát szenvedett, hitele rázkódást, pénzügyei
zavarba jutnak, hadseregének jelentékeny része messze le lesz kötve. […]
Szövetségeseinek ez kár, tehát nekünk is kár. Ellenségeit fölbátorítja, tehát nekünk is
veszedelem.” 57
54

Diószegi István: A Ferenc József-i kor nagyhatalmi politikája. Bp., 1987. p. 94. A Monarchia kelet-afrikai
érdektelenségére nézve ld.: Jankó János, ifj.: Érdekeink Észak-Afrikában. In: Nemzetgazdasági Szemle, 1888. pp
107–126.
55

Véres föld. In: Budapesti Hírlap, 1896. március 2. Továbbá ld. még: Abesszíniai hadjárat. In: Képes folyóirat,
1896. pp 107–108.
56

Az olaszok veresége Afrikában. Uo., 1896. március 4.

57

A sebesült Olaszország. Uo., 1896. március 5.
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Jellemző, hogy a humánum és a keresztény értékekre való hivatkozás ekkoriban még
lépten-nyomon felbukkan a korabeli magyar sajtóban. Olyan motívum ez, amely a
későbbiekben – így 1935–36-ban – szinte teljesen eltűnik, vagy pedig torz formában
jelentkezik

(az

olasz

agresszió

igazolásaként).

Jellemző

a

következő

részletek

összehasonlítása: A Képes Folyóirat ezt írja 1896-ban, az olasz vereség után:
„A legnagyobb segítségük az olaszoknak az, hogy az abesszíniaiak fejedelme, a királyok
királya, Menelik, maga is hajlandó a békére, mert nem tartja helyesnek, hogy keresztény
nemzetek háborúskodjanak egymással a helyett, hogy közösen támadnák meg a szomszéd
Mahdi országában garázdálkodó hitetleneket. […] [Az olaszok] Számítanak azonban
arra, hogy Menelik negus hajlandó lesz tisztességes békére, a minthogy Menelik s
általában az abesszíniaiak

még egészen a középkori lovagias gondolkodásmódnak

hódolnak, s ebben a háborúban is sokszor tanusítottak nemes érzelmet a legyőzött
ellennel szemben. Az az elterjedt vélemény, hogy az abesszíniaiak még egészen vadak,
teljesen hibás, bár tagadhatatlan, hogy a hűbér-államok lakói között sok a félvad.” 58
Valóban, II. Menelik császár többször hangsúlyozta uralkodásának keresztény jellegét, s
az olasz hadifoglyokkal is ennek megfelelően bánt. Az Áduánál megvert olasz hadsereg
maradékát nem is üldözte, pedig lehetősége lett volna egész Eritreát visszafoglalni. Az 1896.
október 26-án aláírt addisz-abebai békében az etióp uralkodó gyakorlatilag csak a vucsaléi
szerződés megsemmisítéséhez ragaszkodott, míg Eritrea továbbra is olasz gyarmat maradt. Az
olasz hadifoglyokat elengedte, a sebesültek orvosi ellátásban részesültek. Sőt, a hadifoglyok
közül sokan végleg Etiópiában telepedtek le. 59 A népszerű Vasárnapi Ujság még egy volt
olasz hadifogoly visszaemlékezéseit is közölte, amelyben az olasz őrnagy kijelenti: „Bármit
mondjanak is Menelikről, annyi bizonyos, hogy sok európai hadsereg nem részesíti hadi
foglyait oly emberies bánásmódban, mint a negus, ki országa határain kívül soha sem járt!”60
Ezzel ellentétben, alig másfél évtizeddel később, a magyar újságíró szelektív emlékezete
már így tálalta a történteket:
„Nem küzdő felek bajvívása volt ez a háború, hanem kegyetlen tömeggyilkosság, egy
tízmilliós félvad országnak a véres kéjelgése. Felkoncolni könnyű volt az olasz sereget,
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Az olaszok veresége Afrikában. In: Képes Folyóirat, 1896. pp 515–516.

59

Marcus, Harold G.: The Life and Times of Menelik II: Ethiopia 1844–1913. Lawrenceville, 1995., pp 174–177.
és Bahru (2002), i.m. p. 83.
60

Menelik fogságában. Egy olasz törzstiszt naplójából. In: Vasárnapi Ujság, 1897. 5. szám p. 70.
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meg nem ölni, de épségben elfogni, megőrizni s a békeszerződés fejében szabadon
bocsátani, ez szintén nem lett volna nehéz, de emberséges is lett volna.” 61
Ami Olaszország és a Monarchia viszonyát illeti, a Hármas Szövetséget még három
ízben hosszabbították meg (1902, 1907 és 1912), annak ellenére, hogy mind a Monarchiában,
mind Németországban, tisztában voltak az olasz szövetség kétséges értékével. Mint láttuk,
már az 1895−96-os olasz hadjárattal sem értettek egyet, s egy évtized múlva (1905-ben)
Németország szerződésileg ismerte el Etiópia szuverenitását, ami nyilvánvalóan Olaszország
rosszallását váltotta ki. Németország 1907-ben szüntette meg az Etiópiába való fegyverexport
tilalmát, 1913−14-ben pedig nagy feszültséget jelentett, amikor a Monarchia ágyúkat adott el
Etiópiának. Sőt, az olasz parlamentben komoly vádak hangzottak el arról, hogy a Monarchia
addisz-abebai konzulja, Karl Schwimmer figyelmeztette Etiópiát egy közelgő olasz
hadjáratról. 62 Mint közismert, Olaszország végül 1915. májusában hagyta el a Hármas
Szövetséget.

2. A kereskedelmi kapcsolatok kiépülése

A fő kérdés az, hogyan közeledhetett a Monarchia barátilag Etiópiához, miközben
Olaszországgal együtt a hármas szövetség tagja volt? A válasz több körülményben keresendő.
Egyrészt, mint láttuk, Bécsben sohasem bíztak igazán az olasz szövetségben, és a
századforduló táján a kapcsolatot egyre több feszültség terhelte a tiroli és az adriai ellentétek
miatt. Másrészt, Etiópia 1887-ben és 1896-ban bebizonyította, hogy képes megvédeni
függetlenségét. Sőt, maga Olaszország is elismerte Etiópia szuverenitását 1896-ban és 1900ban. A századforduló környékén a legtöbb európai nagyhatalom kereskedelmi és barátsági
szerződést kötött Etiópiával, s megalapították addisz-abebai diplomáciai képviseleteiket. (Sőt,
az Egyesült Államok is kereskedelmi szerződést kötött 1904-ben). Ezek után KözépEurópában is nyilvánvaló volt, hogy hasonló lépéseket kell tenni. Végül nem elhanyagolható
tényező, hogy a Monarchia vezető kereskedelmi körei is felismerték, hogy bár Afrika nagy
részét már gyarmatosították, a még független Etiópia piacot és nyersanyagot jelenthet.
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Fráter Aladár: Séta a középkorban. In: Új Idők, 1910. p. 388.
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Bairu (1994), i.m. pp 84−85.

21

Sántha Albert Béla

A kereskedelmi kapcsolatok sikerét egy tehetséges magyar kereskedő, Sántha Albert
Béla példája alapozta meg. A székely favágó fiatalember 1898-ban szinte egyetlen fillér
nélkül érkezett Etiópiába, de okos és ügyes üzleti politikával, egy évtizeddel később már
dúsgazdag kereskedőnek számított. Bahru kutatásai alapján tudjuk, hogy fűrészmalmot
üzemeltetett

Addisz-Alem

közelében,

és

fűrészáru

kereskedelemmel

foglalkozott.

Megrendelői között volt II. Menelik császár is, akivel kisebb afférja támadt a fizetési határidő
miatt. 63 Később Szél Arnold vállalatában is részt vett (lásd később). Gajdács Mátyás egy
1914-ben kelt levelében így ír a székely emigránsról: „Sánthának szép fafeldolgozó üzeme
van, ahol a fűrészeket egy kis folyó hajtja. Nagyon ügyes ember, mindent maga csinált. Ha
Menelik élne, Sántha már nagyon gazdag ember lehetne.” Az utolsó mondat kissé rejtélyesen
arra utal, hogy Sántha vállalkozásával II. Menelik halálát követően (1913) valami baj
történhetett. 64 Az I. világháború viszontagságai sem kímélték Sánthát. Feltételezzük, hogy a
háborút követően hazatérését tervezgette, amikor tudomására jutott a trianoni békeszerződés.
A hír hallatára öngyilkosságot követett el. 65
Sántha Albert Béla alkalmazottai között további két magyar volt: Knobloch János, akiről
semmi egyebet nem tudunk, ill. Folkl (Fölkl) János, bajai születésű asztalos, aki később a
császári palota alkalmazásába állt, etióp nőtt vett feleségül és 1911-ben halt meg. 66

63

Fekete István: Kittenberger Kálmán élete. Bp., 1974. pp 25–26. Érdemes megemlíteni, hogy Addisz-Abeba
megalapítása előtt II. Menelik császár Addisz-Alemben tervezte felépíteni Etiópia fővárosát. Minden bizonnyal
éppen ezért alapította itt Sántha a fűrészüzemet. Arról is van információnk, hogy az addisz-alemi császári palota
építkezéseiben négy magyar is részt vett, valószínűleg hárman közülük: Sántha Albert Béla, Fölkl János és
Knobloch János. NAI–LHE: Addis Alem.
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A levelet idézi: Fekete István: i.m. p. 26.
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Königsegg Lajos, gróf: Szolimán ben Darja – Miért nem lett magyar gyarmat Afrikában. Bp., 1926 és 1993. p.
86. E szerint Sántha gyalog ment Etiópiába! Valamint: Abesszíniáig terjed az oláh átok. Fejbelőtte magát egy
abesszíniai magyar fiú. In: Körösvidék, 1920. aug. 19.
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Sántha Béláról: Bairu (1994), i.m. pp 88, 196; Folkl Jánosról: Bánáti Tibor: Egy régi fotográfia története. In:
Délvidék (Baja), 2002. nov. 14. Ez utóbbi cikk egy 1907-ben, a Tolnai Világlapjában megjelent fénykép
apropója alapján született. Jellemző, hogy Folkl el tudta hitetni Magyarországon, hogy beházasodott az etióp
császári családba, midőn elvette feleségül II. Menelik „Jebaiga nevű, legkisebbik lányát”. Ezzel szemben az
igazság az, hogy ilyen nevű gyermeke sosem volt az etióp császárnak. Ettől persze Folkl-nek még lehetett etióp
felesége. Feltehetően az ő haláláról számol be Sántha Albert Béla Kovács Ödönnek írt levelében. Idézi: Fekete
István: i.m. p. 15.
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„Madame Duschka”

A századforduló Etiópiájának egyik titokzatos alakja a magyar „Madame Duschka”,
akinek a teljes nevét nem ismerjük, viszont több névváltozatban is szerepel. 67 1898-ban, több
évi bécsi tartózkodást követően vándorolt ki Etiópiába, s Hararban telepedett le. Egyes adatok
szerint előbb egy Prenaud nevű francia felesége volt, majd a svájci származású harari
postamester, Michel vette feleségül. Az asszony panziót (és kaszinót) tartott fenn Hararban,
emellett egy kávéültetvény tulajdonosa is volt, továbbá vajkereskedelemmel foglalkozott.
Több útleírás megemlíti, hogy nő létére vadászni járt és oroszlánokat szelídített. Folyékonyan
beszélt magyarul, németül, franciául, angolul, arabul és amharául. II. Menelik császár
többször is etióp érdemrendekkel tüntette ki (egyelőre nem tudni, mi okból), és általános
vélekedés volt, hogy Duschka asszony az etióp kormány ügynöke. 68 1912-ben halt meg egy
vadászat során ismeretlen körülmények között (lehetséges, hogy a bennszülöttek gyilkolták
meg), amikor egy Thorma nevű, ugyancsak magyar személlyel vadászott Ogadenben. 69 Halála
állítólag hozzájárult a hivatalos osztrák–magyar konzulátus felállításához. A szép, szőke
magyar nő alakja többször is felbukkan gróf Königsegg Lajos regényeiben is. 70

A kereskedelmi kapcsolatok élénkülése

1900-ban az Osztrák Lloyd hajózási társaság rendszeres járatot indított Trieszt és a
Távol-Kelet között, s a hajók rendszeresen kikötöttek Dzsibutiban is. Ezzel a szállítás
problémája is megoldódott a Monarchia és Kelet-Afrika között, jóllehet rendszeres havi járat

67

Douchka, Derska, Durska, Puschka, ill. Madame Mohács. Ez utóbbiról egyelőre nem lehet eldönteni, hogy
szülőhelyére utal vagy esetleg a vezetékneve. A Duschka (amely a leggyakoribb változat) esetleg a Magdolna
becézett alakja lehet (Magduska). Bairu (1994), i.m. p. 195., ill. NAI-LHE: Harar. (H. Jannasch: Im Schatte des
Negus. Berlin, 1930. alapján)
68

Bairu (1994), i.m. pp 195–196.

69

Bairu (1994), i.m. p. 29.

70

Königsegg személyleírása és jellemzése Michell feleségéről egyértelműe ráillik „Duschka” asszonyra, még
akkor is, ha Königsegg osztráknak aposztrofálja a nőt. Königsegg: Menelik császár birodalma. Bp., 1918. p. 32.,
valamint „Lola” alakja a Szolimán ben Darja c. regényében, pp 196–197.
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csak 1904-től indult Dzsibutiba. 1903-ban Szél Arnold (aki szintén magyar, bár Bahru
osztrákként írja le) alapított üzletet Dzsibutiban, Dire-Davában és Addisz-Abebában. 71
Mint az Osztrák Keleti Társaság értesítőjében olvasható, a kereskedők elsősorban kávét,
bőröket, elefántcsontot, viaszt és strucctollat importáltak Etiópiából, míg a kivitelt textiláruk,
cukor, alkohol, petróleum, fémtárgyak, fegyverek és üvegáru alkották. Igen kevés használható
konkrét adatunk van az Osztrák–Magyar Monarchia, és ezen belül Magyarország, illetve
Etiópia között ekkoriban zajló kereskedelemről. A Richard Pankhurst által feldolgozott
kereskedelmi jelentések és kimutatások szerint a fentebb felsoroltakon kívül kifejezetten
Magyarországról réz- és zománcozott edényeket és esernyőket is szállítottak Etiópiába. 72
Hasonló érdeklődés mutatkozott a kapcsolatfelvételre Etiópia részéről, hiszen olyan
gyarmattartó hatalmak vették körül, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország, s a
biztonságát fenyegető „ölelés” ellen Etiópia igyekezett minél több ország érdeklődését
felkelteni. II. Menelik 1901-ben reményét fejezte ki Wickenburg gróf előtt, hogy sikerül
Ausztriával is kapcsolatot teremtenie, pár évvel később pedig Szél Arnoldot bízta meg egy
levél átadásával a bécsi udvar számára. Nagyjából ezzel egyidőben pedig egy osztrák cégtől
rendelt pénzverő gépet. 73 Végül, feltehetően 1904-ben, Bécs is rászánta magát, hogy
előkészítse a hivatalos kapcsolatfelvételt. Az üggyel a kereskedelmi minisztériumot bízták
meg, aki Szél cégének igazgatóját, egyúttal az Osztrák Keleti Társaság igazgatóját, Leopold
Morgensternt bízták meg a kiküldetéssel, akit Julius Bieber kísért el, mint tanácsadó és
tolmács. 74 Mint Bieber későbbi beszámolójából kiderül, utazásuk zökkenőmentesen zajlott
Dzsibutin keresztül, s amerre csak megfordultak Addisz-Abebába menet, mindenütt kedvező
fogadtatásban részesültek a helyi etióp autoritások és a külföldi üzletemberek részéről. A
fővárosba érkezvén II. Menelik kihallgatáson fogadta őket, majd a császári kincstárban
kiállították a magukkal hozott árumintákat, amelyeket a császári pár is megtekintett. Bieber ez
alkalommal átadta a magával hozott ajándékokat is: Ausztriában készült, Etiópiáról szóló
nyomtatványokat, amelyeket a császár nagyra értékelve köszönt meg. 75 Bár II. Menelik ezután
71

Szél Arnold (1865–1924) sírja a budapesti Kozma utcai zsidó temetőben van. Bairu (1994), i.m. pp 86−88.
Bairu megemlíti még Bieber előadását a bécsi Uraniában, nagyközönség előtt (1903). Cikke: Bieber, Friedrich
Julius: Die Harar-Bahn und Aethiopiens Aussenhandel. In: Deutsche Rundschau und Statistik 24 (1902). p. 295.
72

Pankhurst, Richard: The trade of Central Ethiopia int he Nineteenth and Early Twentieth Centuries. In: Journal
of Ethiopian Studies, Vol II (1964), no 2, pp 41–91. Etiópiában az ősidőktől fogva nagy keletje volt a
napernyőknek és az esernyőknek, ami érthető, ha a két esős évszakot és a forró nyarat figyelembe vesszük.
73

Bairu (1994), i.m. pp 88−89.

74

Morgenstern nem állt a helyzet magaslatán, s bár ő volt a küldetés megbízottja, valójában Bieber folytatta a
tárgyalásokat, aki mindezt naplójában is rögzítette. Bairu (1994), i.m. p 89.

75

Bairu (1994), i.m. pp 90−91.
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még többször meglátogatta a kiállítást, a hivatalos válasz nem jött azonnal. Mintegy hat héttel
a delegáció megérkezése után, 1904. májusában a császár kitüntette Morgensternt és Biebert,
majd engedélyt adott a Monarchiának kereskedelmi képviselet alapítására. Bieber kérése
azonban, miszerint II. Meneliknek írnia kellene egy hivatalos levelet Ferenc Józsefnek, nem
talált meghallgatásra, azzal az indoklással, hogy küldöttségük nem elég magas rangú erre a
célra. A küldöttségnek be kellett érnie egy Alfred Ilg által írt levéllel, amelyet az
osztrák−magyar kereskedelmi minisztériumnak címzett. 76
Miután a két kiküldött visszatért Bécsbe, a Monarchia kormányzata azonnal nekilátott
egy hivatalos császári delegáció összeállításának. 1904. decemberére pedig megszületett
Ferenc József hivatalos levele is. 77 A delegáció vezetésével maga Ferenc József bízta meg
Ludwig Ritter von Höhnelt, aki akkoriban a polai császári és királyi haditengerészet „Panther”
nevű fregattjának a parancsnoka volt. 78

3. Höhnel missziója és eredményei

A választás, bár Höhnel tapasztalt, művelt és tiszta jellemű ember volt, nem minden
téren volt szerencsés. Höhnel, mint konok katonatiszt ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy
kizárólag eredeti megbízatását teljesítse, se többet, se kevesebbet. Így amikor AddiszAbebában váratlanul lehetőség nyílt volna arra, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia
részesedést kapjon az akkor alakult Abesszín Bankban, Höhnel nem élt a lehetőséggel. Ez már
akkor is feszültséget okozott a delegáció civil tagjai és Höhnel között.79 A delegáció tagjai
voltak:
Ludwig von Höhnel lovag, a delegáció vezetője;
Erwein Graf Schönborn-Buchheim, a delegáció titkára;
Friedrich Götz adeni alkonzul; 80
Leopold Huber Edler von Scheibenhain;
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A svájci származású Ilg ebben az időben az etióp külügyeket is felügyelte. Bairu (1994), i.m. p 92.
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Bairu (1994), i.m. p 93. Bairu a levelet fakszimilében közli.

78

Ludwig Höhnel (1857–1942) korábban, mint gróf Teleki Sámuel expedícióinak állandó kísérője szerzett
hírnevet, továbbá ő írta meg a Teleki-expedíciók történetét is. Höhnel Pozsonyban született, s a fiumei
Haditengerészeti Akadémiát végezte el.
79

Bairu (1994), i.m. p 94.

80

Schönborn-Buchheim és Götz a külügyminisztérium részéről
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Alexander Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingfürst; 81
Friedrich Julius Bieber, mint tolmács és összekötőtiszt; 82
Alfons von Mylius; 83
Franz Jina, mérnök; 84
Szántó A. Pál, mérnök; 85
Gróf Széchenyi László, Magyarország képviseletében. 86
A delegáció a szokásos útvonalon ment Addisz-Abebába, de Dzsibutiba nem egyszerre
érkeztek meg. Innen Hararba utaztak, ahol rasz Makonnen látta őket vendégül, sőt kíséretet
adott melléjük az út hátralévő részére. 87
II. Menelik császár a fővárosba érkezés után két nappal fogadta a küldöttséget. Höhnel
átadta Ferenc József ajándékait: egy ágyút, a császár aranykeretes arcképét, ezüstkupákat, 12
láda tokaji bort, 12 bála fehér, fekete és vörös selymet, 25 Mannlicher puskát töltényekkel,
két, bécsi gyárban készült szőnyeget, valamint a Szt. István rend nagykeresztjét. 88 Menelik az
ajándékokat köszönettel fogadta, és később bőségesen viszonozta is azokat. A lényeget
érintve, Höhnel kész, nyomtatott szerződéstervezettel érkezett, amelyet átadott az etióp
császárnak. Az etióp udvar ezt mintegy tíz napig tanulmányozta, közben módosításokat
javasolt, amelyről Höhnel táviratilag tanácskozott kormányával. A szerződést II. Menelik
végül 1905. március 21-én írta alá. Höhnel pár nappal később távozott.
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Von Scheibenhain és Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingfürst a hadügyminisztérium haditengerészeti
osztályának részéről.
82

A kereskedelmi minisztérium részéről.
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Nem tudni, Mylius miért lett a delegáció tagja. Bairu feltételezi, hogy korábban járt már Etiópiában.

84

Jina kifejezetten II. Menelik kérésére lett Etiópiába küldve, mert az odaszállított pénzverőgép folyamatosan
meghíbásodott.
85

Szél Arnold unokaöccse. Etiópiába elsősorban nem mérnökként, hanem nagybátyjának kereskedelmi
ügynökeként ment.
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Gróf Széchenyi László feltehetően a saját költségén, nem hivatalos kiküldetésben vett részt az utazáson és a
tárgyalásokon.
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Bairu (1994), i.m. p. 96.

88

A rendet Mária Terézia alapította 1764-ben. Ferenc József ugyancsak kitüntette (Höhnel közvetítésével) rasz
Makonnent, aki a Vaskorona rend első osztályát kapta, illetve Alfred Ilget, aki a Ferenc József rend
nagykeresztjét vehette át.
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Az 1905. évi szerződés az Osztrák–Magyar Monarchia és Etiópia között

A szerződés szövegének tervezetét még Höhnel elutazása előtt elkészítették Bécsben. A
tervezet alapjául más, Etiópia által korábban megkötött szerződések szolgáltak, mint pl. az
Etiópia és Nagy-Britannia közötti 1897-ben. 89 Bár volt olyan elképzelés a bécsi külügy
részéről, hogy a szerződést csak francia nyelven készítsék el, végül egy háromnyelvű változat
készült el, német, magyar és amhara nyelven (fakszimiléjét ld. a mellékletben!). Ez utóbbira
annál is inkább szükség volt, mert II. Menelik ragaszkodott az amhara változathoz, különösen
az olaszokkal 1889-ben kötött olasz–etióp szerződés óta, s a maga részéről kijelentette, hogy
bármiféle eltérés esetén az amhara nyelvű változatot tekinti irányadónak. 90 Bahru vizsgálatai
alapján kijelenthető, hogy a három szöveg lényegileg megegyezik. Menelik ugyancsak
változtatásokat kért a szerződés 4. cikkelyére nézve, nevezetesen a szerződés felmondási
idejét és meghosszabbítási periódusát változtatták meg kérésére. Ezeket a módosításokat
Höhnel előzetesen egyeztette Béccsel.
A mindössze négy rövid cikkelyből álló szerződés alapján a szerződő felek alattvalói
kölcsönös szabadkereskedelmi lehetőségekhez jutottak, ami elsősorban nyilvánvalóan a
Monarchiának jelentett nagyobb lehetőségeket. Mint a 2. cikkelyben olvasható, „Ő Felsége
Ethiopia császára kötelezi magát az osztrák és a magyar alattvalók részére mind azon
kiváltságokat, mentességeket vagy egyébb előnyöket engedélyezni, melyeket egy más nemzet
alattvalóinak

nyújt.”

A

harmadik

cikkely

a

konzulok

működésének

kölcsönös

engedélyezéséről szól, a negyedik pedig a szerződés érvényességéről (azaz felmondásig). 91
A szerződés ratifikálása hosszabb időt vett igénybe a Monarchiában, hiszen mind az
osztrák, mind a magyar kormánynak el kellett azt fogadtatnia az országgyűléssel. Ez utóbbi,
bár a szöveget már 1906. májusában megkapta, arra csak júliusban reagált. Ez a válasz
azonban sokkal inkább Magyarország jogaival foglalkozott, semmint a szerződéssel. A
sértettség oka az volt, hogy a magyar kormánnyal csak egy 1905-ben készült előzetes
tervezetet ismertettek, ezt követően azonban csak a már aláírt szerződést kapták kézhez. 92
89

Bairu (1994), i.m. p. 98.
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Bairu (1994), i.m. p. 100.
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Ld. a szerződést a mellékletben.

92

Bairu (1994), i.m. p 103.
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Mind az osztrák, mind a magyar kormány, máig ismeretlen okokból, a szerződést csak
jelentős halogatással ratifikálta 1909-ben.

Az első etióp delegáció a Monarchiában (1907)

Az első hivatalos etióp követség 1907-ben látogatott Bécsbe és Budapestre, amely nagy
feltűnést keltett. 93 A látogatás kiváltó oka valószínűleg az 1906-ban kötött „háromoldalú”
szerződés lehetett, amelyet Etiópia ellensúlyozni próbált németországi és osztrák–magyar
kapcsolataival. 1906-ban ugyanis Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország önhatalmúlag
gazdasági érdekszférákra osztotta fel Etiópiát, kihagyva ebből a többi hatalmakat. Az eset
meglehetősen emlékeztet az első marokkói válság kiváltó okaira. 94
A delegáció voltaképpen váratlanul érte a Monarchiát, mert eredetileg csak németországi
látogatásról volt tudomásuk. A delegáció a Hamburg, Berlin, Essen és Drezda útvonalat
követte, s csak az utóbbi helyről jelezték érkezésüket Bécsbe. A Monarchiában némi hezitálás
után a közel-keleti szakértő Friedrich Prost-ot és a már ismert Julius Biebert küldték a határra
a delegáció fogadására. 95 Az etióp delegáció összetétele:
Dadzsazmacs Masasa Varké (Mashasha Warqé), aki már II. Teodrosz óta fontos
posztokat töltött be Etiópiában 96 ;
Naggadrasz Jeggazu Bahabté, Harar és Dire-Dava adó- és vámügyeinek igazgatója;
Jakob Hall, német-etióp vegyes származású, az etióp udvar technikai szakértője;
Gábriél, akiről jobbára csak annyit tudunk, hogy állítólag Ausztriában tanult; 97
valamint négy szolga.
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Ady Endre írta: „Menelik udvari népének budapesti szórakozásáról hasábokat írnak a lapok”. Ady Endre:
Kényszerű inkognitók Magyarországon. In: Budapesti Napló, 1907. szeptember 29. Adynak egyébként egy
versében is felbukkan Menelik neve, azonban a költeménynek nincs köze Etiópiához, csak a rím kedvéért
használta. (Ady Endre: Bolkas Lukács úrnak) Ezt megelőzően 1905-ben már járt egy nem hivatalos etióp
követség Bécsben. Bairu (1994), i.m. p 112.
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Marcus, Harold G.: A Preliminary History of the Tripartite Treaty of December 13, 1906. In: Journal of
Ethiopian Studies, Vol II, No. 2. (1964) pp 39–40.
95

Bairu (1994), i.m. p 115.
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Masasa Varkéról sajnos keveset tudunk, de egyes adatok szerint tudott németül és más európai nyelveken is.
Bahru Zewde: Pioneers of Change in Ethiopia. Addis Ababa, 2002. p. 19
97

Bairu (1994), i.m. p. 116. Bahru szerint Gebre-Hejvat Bajkadeny etióp értelmiségi is tagja volt a delegátusnak,
s elképzelhetőnek tartja, hogy a Gabriel a Gebre elírása. Bahru (2002b), i.m. pp. 50. és 186.
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Az eredeti terv szerint Ferenc József az érkezés másnapján (1907. szeptember 13.)
fogadta volna a küldötteket. Végül azonban 17-éig várakoztatták az etiópokat, hogy ezzel
jobban alkalmazkodjanak a „keleti” szokásokhoz. A kihallgatáson a követek átadták II.
Menelik ajándékait (díszesen faragott elefántagyarakat), valamint Ferenc Józsefhez intézett
levelét. Az elemzők kiemelik, hogy az etióp császár „tisztelt barátom”-ként szólítja meg
Ferenc Józsefet, amely korabeli levelezésében, más európai uralkodókhoz címzett leveleiben
nem található meg. Bahru ezt is az 1906-os „háromoldalú” szerződés számlájára írja; II.
Menelik igyekezett barátilag közeledni egy olyan európai hatalomhoz, amely nem fenyegette
gyarmatosítással. 98 II. Menelik minden bizonnyal tudta, és valószínűleg tisztelettel adózott
annak a ténynek, hogy a Monarchiának nem voltak tengerentúli igényei. 99 Ferenc József az
olasz diplomácia útján válaszolt a levélre még ez év októberében.
Az etióp delegáció Bécsben megtekintett néhány nevezetességet és gyárat (pl. a
városházát, a tűzoltóságot, egy fegyvergyárat, a katonai akadémiát), de vidéken is jártak, pl.
egy stájer pengegyárban. A magyarországi tartózkodás idejére Prost-ot dr. Gömöry László
váltotta fel, egyebekben eddig semmit nem tudunk ennek részleteiről. Az etióp delegáció
egyik legfontosabb célja volt, hogy megnyerje a Monarchia (Ferenc József) támogatását
ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon Törökországra annak érdekében, hogy a szultán fermánt
adjon ki, amelyben megerősíti az etióp szerzetesek jogait a jeruzsálemi Szent Sír templom
egyes helységeihez. Ferenc József később eleget tett a kérésnek. 100 A delegáció 1908. elején
tért vissza Etiópiába Isztanbul érintésével.

Az osztrák–magyar konzulátus felállítása Addisz-Abebában

A hivatalos kapcsolatfelvételt követően várható lett volna egy osztrák–magyar ügyvivő
kinevezése Addisz-Abebába. Ez különös módon mégsem történt meg, és továbbra is az olasz
ügyvivő (ez idő szerint Colli gróf) képviselte a Monarchia érdekeit. Olaszország, bár névleg a
Monarchia szövetségese volt (hármas szerződés), etiópiai érdekeikben mégis inkább
rivalizáltak egymással. Ausztria-Magyarország olasz képviseletét etióp részről tudomásul
vették. Akik ezzel a legrosszabbul jártak, éppen azok voltak, akiknek az érdekében a
98

Bairu (1994), i.m. p 117.

99

Bár ez nem volt maradéktalanul igaz.

100

Bairu (1994), i.m. p. 120.
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szerződést kötötték: a Monarchia kereskedői. Ők ugyanis ettől kezdve kivétel nélkül
panaszkodtak az olasz képviseletre, amely adott esetben – természetesen – saját állampolgárait
részesítette előnyben egy-egy üzlet megkötésekor. 101 Végül 1912-ben került sor egy osztrák–
magyar tiszteletbeli konzul kinevezésére.
A döntés 1912. december 5-én született meg, a tiszteletbeli konzult három nappal később
nevezték ki. Ezzel véget ért az az időszak, amikor a Monarchia érdekeit Olaszország
képviselte Etiópiában. Nem világos, hogy mi okozta ezt a jelentős késlekedést, holott von
Mylius már 1905-ben pályázott a beosztásra. Minden bizonnyal sürgetővé tette a kérdést az
etióp kormány 1912. májusi proklamációja, amely felszólított minden Etiópiában élő külföldit,
hogy három hónapon belül vagy regisztráltassák magukat a helyi képviseletnél, vagy vegyék
fel az etióp állampolgárságot, vagy hagyják el az országot. 102
A posztra végül egy magyart neveztek ki, bizonyos Schwimmer Károlyt (Karl
Schwimmer), aki 1910-ben bukkant fel először Etiópiában, mint a Berliner Lokalanzeiger és a
Hamburger Fremdenblatt tudósítója. 103 Még ugyanabban az évben ő képviselte a Monarchiát
II. Menelik születésnapi ünnepségén, bár nem világos, hogy milyen minőségben. Egyes
források szerint hamar népszerűvé tette magát az etióp hatalmasságok körében, mert sikeres
fegyverszállításokat bonyolított le. Kinevezték az etióp kormány újonnan létrehozott
sajtóhivatala élére, sőt állítólag jelentős befolyással volt a koronahercegre, lidzs Jaszura, aki
ekkor már az ország tényleges uralkodójának számított. 104 Schwimmer 1912-ben
hazalátogatott a Monarchiába (Bécsbe), ahol intenzív kampányba kezdett. Több hivatalos
levelet hozott magával, mind az uralkodónak, mind a bécsi minisztériumoknak.
Szeptemberben kihallgatást nyert Ferenc Józsefnél, akit lenyűgöztek lidzs Jaszu ajándékai, és
lelkesedést mutatott a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében. Válaszlevele mellé a
Monarchia kitüntetéseit is mellékelte az etióp trónörökös részére.105 Schwimmert nem sokkal
később kinevezték tiszteletbeli konzullá. Sokak megdöbbenésére.
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Bairu (1994), i.m. pp 107-108.
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Bairu (1994), i.m. pp 121-122.
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Schwimmer 1879-ben született Újvidéken, egy keresztény hitre tért zsidó lókereskedő fiaként. Iskolái, üzleti
gyakorlata, majd kötelező katonai szolgálata után Németországba ment, ahol a heidelbergi egyetemen medicinát
és jogot tanult. Később elvette egy stuttgarti kereskedő lányát. Stuttgartban, Hamburgban és Berlinben próbált
megélni, majd a fent említett lapok tudósítójaként, ill. feltehetően cégek képviselőjeként Etiópiába ment. Bairu
(1994), i.m. p. 126.
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A kihallgatásról készült sajtóbeszámolóból tudjuk, hogy Schwimmer egy oroszlánkölyköt és egyéb értékes
(arany, ezüst) ajándékokat hozott Ferenc Józsefnek. A válaszlevél mellé lidzs Jaszu a Lipót-rend nagykeresztjét,
az etióp külügyminiszter (Haila Giorgisz) pedig a Ferenc József-rend nagykeresztjét kapta. Bairu (1994), i.m. pp
124–127.
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Gróf Mirbach Jenő, magyar főnemes, hat éves etiópiai tartózkodás után tért vissza a
Monarchiába, amikor Schwimmer kinevezése megtörtént. A gróf nem habozott felvenni a
kapcsolatot a bécsi minisztériumokkal, ahol nyilatkozatai szerint Schwimmert alkalmatlannak
találta a posztra, sőt megtámadta zsidó származása miatt is. 106 Ám nemcsak a gróf panaszolta
be Schwimmert, hanem mások is, köztük régebben Etiópiában élő magyarok és osztrákok,
akik feltehetően maguknak szerették volna megszerezni a tisztséget. 107 Azonban hiába volt
minden ellenvetés, a Monarchia külügyminisztere, Berchtold gróf 1912. december 8-án, az
etióp külügyminiszternek címzett levelében Schwimmert tiszteletbeli konzullá nevezte ki.108
Schwimmer Károly 1913. áprilisában tért vissza Etiópiába. A trónörökösnél történt
tisztelgő látogatása alkalmával kitüntették az „Etiópia csillaga” rendjellel. Tiszteletbeli
konzulként hivatalos működését 1913. április 13-án kezdte meg. Hivatali hatásköre azonban
kizárólag kereskedelmi ügyekre terjedt ki, így az addisz-abebai diplomáciai testületek nem
fogadták be köreikbe, ami miatt Schwimmer panaszkodott is. Nemcsak ő, hanem az
Etiópiában élő osztrák–magyar alattvalók is szorgalmazták, hogy Schwimmer hatáskörét
terjesszék ki diplomáciai ügyekre is, amint ez más országok esetében gyakorlat volt. Ezt
azonban a bécsi külügy elutasította (ismeretlen okból), viszont Schwimmer díjazását ötven
százalékkal felemelték. 109
Hivatalba lépése után záporozni kezdtek a panaszlevelek a bécsi minisztériumokba.
Berlinből, Hamburgból, Stuttgartból és Grazból, sőt Etiópiában élő európaiaktól is olyan
információk érkeztek, amelyek Schwimmer korábbi üzleteinek tisztességtelen voltáról
számoltak be. Nehéz azonban utólag ellenőrizni az ellene felhozott vádakat, amelyek többsége
meglehetősen antiszemita jellegű. 110 A Schwimmer elleni hadjárat tovább fokozódott az olasz
diplomácia bekapcsolódásával, amikor kitudódott, hogy lidzs Jaszu (immár Etiópia
teljhatalmú uralkodója) a Monarchiától szándékozik fegyvereket vásárolni, s e célból egy
etióp delegáció Schwimmer kíséretében Bécsbe utazott. 111
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Gróf Mirbach levelét idézi Bairu (1994), i.m. p. 127. Mirbach maga is szerette volna megkapni a tisztséget.
Uo. p. 130.
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Megjegyezzük, hogy a korszakban a tiszteletbeli konzulsággal nem járt fizetés. Bécs csak a kimondottan
hivatali ügyek költségeit fedezte. Ugyanakkor a cím kétségkívül nagy lehetőségeket rejtett magában.
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A levél francia nyelvű. Az etióp külügyminiszter, Haila Giorgisz egyúttal kereskedelmi miniszter is volt.
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Schwimmer így évi 15 000 koronát kapott. Bairu (1994), i.m. pp 128–129.
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II. Menelik császár halálát 1913-ban jelentették be hivatalosan. Ma sem tisztázott, hogy többszöri agyvérzését
követően mikor is halt meg valójában. Egyesek feltételezik, hogy akár két éven át is titokban tartották halálát.
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A második etióp delegáció a Monarchiában (1914)

Az említett fegyvervásárlásról szóló egyezményt Schwimmer 1913. november 8-án
kötötte meg az etióp kormánnyal. A szerződésben elsősorban puskák és hozzájuk való
töltények szerepeltek. Később egy módosítással különféle ágyúk és srapnelek is belekerültek.
A Schwimmer vezette társaság 1914. február 13-án szállt partra Triesztben, s 16-án ért
Bécsbe. Az etióp delegáció meglehetősen sajátos összetételű volt, minthogy a fiatal etióp
uralkodó feltehetően saját barátait jutalmazta az európai utazással. A rangidős lidzs Balaj Ali
(Jaszu unokaöccse) is mindössze 19 éves volt. Ráadásul, egyikük sem volt valamely régi
amhara nemes család leszármazottja. Ez a tény Schwimmert némiképp nehéz helyzetbe
hozta. 112 Ellentétben az 1907-es misszióval, ezúttal az osztrák–magyar kormány nem rendelt
ki hivatalos kísérőt és tolmácsot, így ezeket a feladatokat is Schwimmer látta el. Az érkezés
napján az ifjú etiópokat hivatalos delegátus várta a bécsi vasútállomáson, majd vacsorát adtak
a tiszteletükre, amelyen többek között jelen volt gróf Wickenburg kereskedelmi miniszter is.
A későbbi programban szerepelt a híres spanyol lovasiskola és egy fegyvergyár meglátogatása
is, ill. különféle császári kitüntetéseket kaptak. Bár a követség fel volt hatalmazva egy
barátsági szerződés megkötésére is, semmi nyoma annak, hogy ilyesmi szóba került volna.
Minden bizonnyal átadták az etióp uralkodó ajándékait, mind Ferenc Józsefnek, mind Ferenc
Ferdinánd trónörökösnek, köztük vadállatokat (oroszlánok és zebrák), amelyek a schönbrunni
állatkertet gazdagították. A Jaszutól Ferenc Ferdinándnak írt levélben érdekes módon úgy
tűnik, mintha a barátsági szerződést Ferenc József kezdeményezte volna, az etióp uralkodó
legalábbis erre utalt. Hogy ez mennyire nem lehetett így, arra bizonyíték a császár válasza,
amelyben szót sem ejt barátsági szerződésről, pusztán a kereskedelmi kapcsolatokat
méltatja. 113 A delegáció így Schwimmerrel együtt, a fegyvervásárlásokat követően Dzsibutin
át visszatért Etiópiába. Ezt követően Olaszország hamarosan megvádolta a Monarchiát, amiért
az fegyvereket adott el Etiópiának, és hangosan követelték Schwimmer visszahívását, mert
szerintük a konzul hamisan azt terjeszti, hogy Olaszország Etiópia megtámadására készül. Az
Monarchia válasza nem ismert, viszont hamarosan kitört az első világháború, így
Schwimmernek haza kellett térnie katonai szolgálattételre. A konzuli teendőket sajátságos
módon olasz kollégájára kellett hagynia.
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Olaszország a világháborúban átállt az Antant oldalára, így az Etiópiában élő magyar és
osztrák állampolgárok túlélési esélyei kizárólag az etióp kormány jóindulatán múlottak, amint
ezt a későbbiekben többek személyes példáján tapasztaljuk majd.

4. Magyar utazók és irodalmi adaptációk 1914-ig

Inger Károly (Szulejmán ibn Inger Abdullah)

Inger Károly a magyar utazási irodalom legendás alakja. Életéről igen kevés megbízható
adatunk van. Valószínűleg 1868-ban született Temesvárott, zsidó családban. 114

A helyi

katonai iskola elvégzése után az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében szolgált
(Boszniában és Bécs mellett), majd az 1880-as években tiszti rangjáról lemondva török
szolgálatba lépett. Egy magas rangú török tiszttel már korábban is kapcsolatot tartott, mivel
nagyapja az 1848-as szabadságharc után Törökországba emigrált, és annak ottani török
tiszttársaival Inger Károly is levelezett. Így került az akkor még névleg oszmán török
fennhatóság alatt álló Szudánba, ahol a fellázadó iszlám nacionalisták, a mahdisták fogságába
esett. Ezek azonban felismerték katonai tehetségét, és nem ölték meg. Inger nemcsak hálás
volt ezért, de egy életre elkötelezte magát a nemzeti szabadságmozgalmak mellett (tudjuk,
hogy szorgalmazta Magyarország kiválását az Osztrák–Magyar Monarchiából). Hamarosan a
mahdista hadsereg (az anszár) egyik tisztje lett, és arab nevet vett fel (vagy kapott): Szulejmán
ibn Inger Abdullah. Ezzel egyidőben felvette az iszlám vallást is. Megjegyezzük, hogy ezek az
adatok

saját

közlésein

alapulnak,

s

a

későbbiekben

rámutatunk,

hogy

ezek

–

valószínűsíthetően – nem minden esetben felelnek meg a valóságnak. 115
Inger mindazonáltal azt állítja, hogy részt vett a mahdisták Etiópia ellen folytatott
hadjárataiban (1885–1889), majd az áduai csata idején (1896) közvetítő szerepet játszott az
etióp és az olasz csapatok között. A mahdista állam eleste után (1898) Szomáliába ment, hogy
ott álljon a függetlenségi mozgalom élére. Inger a független Szomáliát – elemezve ennek
esélyeit – az Osztrák–Magyar Monarchia protektorátusaként akarta megvalósítani, amelyhez
saját állítása szerint megnyerte II. Menelik etióp uralkodó hozzájárulását is. Ekkor járt
114

Balázs Dénes (szerk.): Magyar Utazók Lexikona. Bp., 1993., ill. a korábban megjelent Tardy Lajos: Régi
hírünk a világban. Bp., 1979.
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Magyarország gyarmata Szomáliföldön. Hivatalos és eredeti levelezések. Bp., 1904.
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állítólag Addisz-Abebában. A szomáliai függetlenségi mozgalom részére a Monarchia
hallgatólagos jóváhagyásával Bécsben egy árverésen fegyvereket vásárolt. A Vörös-tengeren
azonban egy angol cirkáló elfogta Inger hajóját, amelyen pedig már ott utazott az új szomáliai
kormány – csupa magyar ember! A terv tehát nem valósult meg. 116 Inger Károly 1904-ben
kiábrándultan végleg hazatért Magyarországra, ahol birtokot vásárolt (Bihar megye,
Nagykimpány; a mai Romániában). Hátralévő életét gazdálkodással töltötte, de arab nevéhez
és muszlim vallásához haláláig ragaszkodott. 1935. augusztus 25-én halt meg. Inger saját
könyvében, amelyet 1904-ben jelentetett meg, nem említi etiópiai útját. Erről csak harmincegy
évvel később (hetvenhét éves ekkor), egy vele készült interjúban tesz említést, amikor azt
állítja, hogy Harrarban, rasz Makonnen vendégszeretetét élvezve, térdén lovagoltatta az akkor
néhány éves Tafari Makonnent, vagyis a későbbi Hailé Szelasszié császárt. Rendelkezésünkre
áll egy regény is, amely talán Inger elmondásain alapszik. 117
Jóllehet Inger Károlyt, mint afrikai magyar utazót tartja számon a szakirodalom, úgy
tűnik, kiérdemli a nagy magyar hazudozó nevet is. Felleltünk ugyanis egy feldolgozást, amely
alapján kijelenthető, hogy az Inger által közöltekből (s az ezek alapján megjelent adatokból) a
fele sem igaz. G. W. Bell angol szerző ugyanis 1937-ben cikket közölt a Sudan Notes and
Records c. szaklapban egy bizonyos „Suleiman Hariga” nevű egyénről. 118 A cikk az
egyiptomi hadsereg egy idős tisztjével készült interjún alapszik, amelyből kiderül, hogy a
mahdista háborúk idejéből az öreg katona emlékszik egy európai származású, a mahdisták
oldalán harcoló magas rangú tisztre. Mivel pedig 1935-ben, egy angol lapban, megjelent egy
interjú Inger Károllyal, amelyben az általunk korábban ismertetett módon adta elő
élettörténtetét, ezért Bell Ingerrel azonosította „Suleiman Harigá”-t. 119
1954-ben azonban az említett folyóiratban újabb cikk jelent meg G. N. Sanderson
Szudán-szakértő tollából, amely tüzetesen megvizsgálja Inger Károly pályafutását.120
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A londoni Public Record Office anyagában találtunk Ingerre vonatkozó adatokat, amelyek bizonyítják, hogy
az utazás valóban megtörtént. A kérdéses dosszié jelzete: PRO FO7/1279. Az 1898. augusztus 23-án keltezett
dokumentum szerint az akcióról tudomása volt az akkori magyar kereskedelmi miniszternek is, ami egybevág
Inger állításával.
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gróf Königsegg Lajos: Szolimán ben Darja – Miért nem lett magyar gyarmat Afrikában. (Bp., 1926., újabb
kiadás 1993.) Feltételezésünk szerint Inger Károly és az említett regény írója, gróf Königsegg Lajos kapcsolatban
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A kérdéses interjú címét nem ismerjük, 1935. október 8-án jelent meg az angliai Observer-ben.
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G. N. Sanderson: „Emir Suleyman ibn Inger Abdullah” An episode int he Anglo–French conflict on the Upper
Nile. 1896–1898. In: Sudan Notes and Records, 1954. pp 22–71. Sanderson e cikk megjelenésekor a folyóirat
szerkesztője, Bell pedig a Philisophical Society of the Sudan elnöke volt.
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Sanderson brit katonai levéltári iratokra támaszkodva megállapítja, hogy a kérdéses
időszakban és területen (Szudánban) nincs nyoma sem Inger, sem Hariga nevű személynek.
Egyes emlékiratokban és más levéltári anyagokban azonban rábukkant Inger Károlyra,
amelyek alapján egy egész más történet bontakozik ki előttünk. 121
Ezek alapján Inger 1892-ben kért először eltávozást az Osztrák–Magyar Monarchia
hadseregéből, amikor (és a következő évben) Marokkóban járt. Itt egyrészt sikertelenül
próbált megélhetést szerezni, másrészt valamennyi arab tudást szedett fel. Ettől kezdve Inger
jó pár évig próbálkozott számos arab országban, hogy katonatisztként alkalmazást nyerjen.
Ehhez még egy arab nyelvű katonai kiképzési útmutatót is szerkesztett. Biztosan tudjuk, hogy
1895. február 10-én szerelték le végleg a Monarchia hadseregéből. Ez, és marokkói
tartózkodása eleve kizárja, hogy részt vehetett volna a szudáni mahdisták küzdelmeiben.
Sanderson joggal állapíthatja meg már cikke elején, hogy „Inger egy csaló volt, aki sem emír
nem volt, sem a kalifával nem állt kapcsolatban”.122 Leszerelése után azonban elképesztő
utazásba kezdett. Előbb Tangerbe hajózott, ahol egy bizonyos Lekisch nevű állítólagos másik
magyarral ismerkedett meg, majd az év végén már Isztambulban találjuk, ahol oszmán
szolgálatba szeretett volna állni. Miután ezt elutasították, 1896 elején előbb Kairóba, majd az
olasz fennhatóság alatt álló Masszavába ment, ám mindkét helyen kudarcok érték
álláskeresése közben. Márciusban a francia Dzsibutiban találjuk, de nem sikerült etiópiai
utazási engedélyhez jutnia, feltehetően a nemrég véget ért olasz–etióp háború miatt. 1896.
április–május környékén Aden érintésével ismét Kairóba ment, ahol fejébe vette, hogy ő fogja
megteremteni a békét a nagyhatalmak és a szudáni lázadók között, méghozzá úgy, hogy
ráveszi a Mahdit (a szudáni kalifát), ismerje el uralkodójának az oszmán szultánt. Ehhez
keresett támogatókat, s a franciákban vélte megtalálni azt. Ettől kezdve a brit titkosszolgálat is
figyelte. 1896 nyarán tehát Párizsba ment, ahol a kalifa követeként mutatkozott be több
helyen.

Sanderson

esélyt

ad

annak

a

találgatásnak,

hogy

Ingert

a

francia

külügyminisztériumban esetleg támogatással kecsegtették. 123 A nyár végén visszautazott
Kairóba, majd az arábiai Dzsiddában találjuk, ahonnan 1896. október végén egy bérelt
bárkával partra szállt az afrikai parton Dzsazira ’Abdallah közelében. Feltehetően a brit
hatóságokat megkerülve szeretett volna a szudáni lázadók közelébe jutni. 1896. október 31-én,
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A két emlékirat: Rodd, Rennell: Social and Diplomatic Memories, 1894–1901. (London, 1923) és a francia
Précis of Information (Sanderson egyéb adatot nem közöl). A levéltári dokumentumok pedig a london Public
Record Office-ból és a bécsi Kriegsarchiv-ból származnak. A részletekhez ld.: Sanderson, i.m. pp 26–27.
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Feltehetően Lagarde, obock-i francia kormányzó és addisz-abebai konzul támogatta. Lagarde-ot azóta is úgy
emlegeti a diplomáciatörténet, mint rendkívül felelőtlen tisztviselőt. Uo. pp 57–62.
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az éhhalál szélén álló, mahdista öltözetben kóborló Ingert egy vadász mentette meg, majd
Szuakínba kísérte, ahol a brit hatóságok letartóztatták. Bő egy hónappal később Szuezbe
vitték, ahol kitoloncolták és felrakták egy Triesztbe induló hajóra.
Inger azonban nem adta fel! 1897 nyarán előbb Zeilában (Brit-Szomáliföld), majd
Dzsibutiban tűnt fel, és próbálkozását ezúttal némi siker koronázta: engedélyt kapott az
etiópiai utazásra (Dzsibutiban etióp konzulátus működött). Június 7-én azonban legnagyobb
szerencsétlenségére szembetalálkozott annak az angol tisztnek a karavánjával, aki egy évvel
korábban, letartóztatásakor kihallgatta. A tiszt küldönc útján gyorsan figyelmeztette rasz
Makonnen harari kormányzót, így Ingert, nem sokkal az után, hogy megérkezett Hararba, az
etióp hatóságok kitoloncolták. Hogy igen rövid harari tartózkodása alatt mivel foglalkozott,
nem tudjuk, minden esetre ez az egyetlen alkalom, amikor valóban járt Etiópiában, bár abban
kételkedünk, hogy rasz Makonnen a bizalmába fogadta volna, vagy akár találkozhatott volna
vele, miként maga Inger állította.
1897 végén már Budapesten találjuk, ahol immár nemcsak a szudáni kalifa
bizalmasának, hanem a szomáli sejkek által megválasztott királynak is kiadta magát. 1899
nyarán még tett egy utolsó kísérletet Londonban, ahol sikerült is találkoznia Harrington,
addisz-abebai brit követtel, de ezúttal is eredménytelen maradt. A londoni út után végleg
hazatért Erdélybe, ahol birtokot vásárolt, és élete hátralevő részében itt élt. Nem tisztázott és
fölöttébb érdekes kérdés, hogy Ingernek miből volt pénze ennyi utazásra és a birtokvásárlásra.
Egy névtelen feljelentő szerint idős nők tartották ki, amit elegendőnek tartunk az utazásokra,
de nem a birtokvásárlásra. 124 Talán családi örökségét élte fel.
Eddig

tartanak

Sanderson

kutatási

eredményei,

amelyek

kétséget

kizáróan

bizonyították, hogy Inger életének számos részletét illetően nem mondott igazat. Ugyanakkor
saját kutatásaink közben olyan dokumentumokra bukkantunk, amelyek mégis némi hitelt
adnak Inger „szomáliai” akciójának. A fiumei brit konzul iratanyagában ugyanis megleltük
azokat az adatokat, amelyek bizonyítják, hogy 1898 nyarán (ez az év kimaradt Sanderson
kutatásaiból) Inger többedmagával Fiuméből „Zeyla” célmegjelöléssel kihajózott. Talán
érdemes a brit konzul jelentéseiből a fontosabb részeket szó szerint idézni:
„Örömömre szolgál a következőket jelenteni:
Az egész ügy a legnagyobb titokba burkolózik. Lehet, hogy csak egy egyszerű vadász
expedíció, de akkor miért ez a titkolózás? Képtelen voltam megtudakolni az utasok
nevét; a vezetőjüket mindenesetre „Emírnek” nevezték, ami nagyon titokzatosan
124

Uo.p. 47. Egy párkapcsolatáról van tudomásunk: Gledeák Jolán békési tanítónő egy ideig a menyasszonya
volt. Inger Szolimán menyasszonya. In: Országos Hírlap, 1898. okt. 2.

36

hangzik. Abban az esetben [olvashatatlan rész] és a csapat vadászexpedícióra megy, ez
közbeszéd lenne a városban [vagyis Fiuméban]. A charterjáratot az „Adria Gőzhajózási
Társ.” ügynökei intézték, amely gyakorlatilag állami vállalat, és az útiköltséget (25.000
frank) előre kifizették, hogy elejét vegyék a kérdezősködésnek: még a brókerek sem
tudják, kik a valódi megbízók, vagy legalábbis úgy tesznek. Csekély a kétség, hogy a
magyar kormány tud minderről, mivel a vámhatóság nehézségeket támasztott a
fegyverek és a lőszer kivitele miatt, azonban elhallgattatták őket egy kormányzati
engedély felmutatásával. Hasonlóképpen megerősítést nyert az is, hogy a társaságot egy
diplomáciai ügynök is kíséri. Mindezek a körülmények kizárólag a most lefolytatott
vizsgálat eredményeképp jutottak e konzulátus tudomására; egészségügyi igazolás és
hajóengedély lettek a szokásos ügymenet szerint iktatva, de nem kerültek szóba útlevelek
és nem kértünk, illetve nem adtak információt arról, hogy a szomáli parton kötnének ki.
Felmerül a gyanú, hogy a társaság nem szerezte be a szükséges engedélyt a diplomáciai
csatornán. Az utasokat tehetős magyaroknak tartják, de nem tudtam igazolni ezt az
állítást. A fiumei brókerek szerint a hajó hazafelé tart, miután partra tette az
utasait.” 125
Leszámítva azt, hogy a hajó feltehetően sosem érte el Szomáliát, nincs okunk kételkedni
abban, hogy valóban Ingerről és csapatáról van szó a jelentésben. Egy másik jelentésből
megtudjuk, hogy a hajón huszonhét utas és tizenhat fős személyzet utazott. 126 Egy héttel
később pedig a Foreign Office a Pesti Naplóra hivatkozva közli a konzullal, hogy az akciót
támogatta a magyar kereskedelmi miniszter, a fegyverkivitelre pedig a hadügyminiszter adott
engedélyt. 127 1899. januárjából kapjuk a tudósítást, hogy Inger visszaérkezett Temesvárra,
„egyetlen megmaradt hívével, Latzkovits Gézával”. 128 A későbbiekben Ingernek nincs nyoma,
bár 1902-ben még írt a New York Times-nak egy levelet. Inger személyisége élénken
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Public Record Office (London – a továbbiakban PRO) FO7/1279 Confidential Separate. Fiume, 1898.
augusztus 8. Faber fiumei brit konzul a Foreign Office-nak. A jelentést megelőző megkeresésből kiderül, hogy a
kérdéses hajó neve “Maria B” volt, ami meglehetősen gyakori a horvát tengerparton.

126

PRO FO7/1279 egyéb jelzet nélkül. Az Faber az India Office-nak, 1898. augusztus 18. Esetleg
elképzelhetőnek tartjuk, hogy a korábban említett két magyar, Sántha Béla és Fölkl János Inger csapatának tagjai
lehettek, s így jutottak Etiópiába. Ez persze merő találgatás.

127

PRO FO7/1279. Fiume, 1898. augusztus 23. A Foreign Office Fabernek. Ugyanebben az iratcsomóban
megtalálhatók trieszti és zágrábi újságok kivágásai, amelyek név szerint említik “Soliman Inger emir”-t.
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Inger Szolimán Temesvárott. In: Országos Hírlap, 1899. jan. 21.
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foglalkoztatta a magyarországi közvéleményt és alakja több irodalmi adaptációban is
felbukkan. 129
Maga Inger 1904-ben lépett ki a nyilvánosság elé, feltehetően azért, mert megelégelte a
személyével kapcsolatos mendemondákat. „Magyarország gyarmata Szomáliföldön –
hivatalos és eredeti levelezések” c. műve 1904-ben jelent meg Budapesten. Mint ennek
előszavában írja, „Magyarországnak fogyasztó területet” akart szerezni, illetve „a szegény és
önhibájukon kívül a czivilizációtól visszamaradt mohamedán törzseknek a czivilizációhoz
való csatlakozást” elősegíteni. 130 Állítása szerint 1897. decemberében levélben fordult az
akkori magyar miniszterelnökhöz (tehát báró Bánffy Dezsőhöz), akinek kormánya a tervezetet
„elfogadta és megigért politikai tekintetben minden támogatást és egy kereskedelmi
konzorcziumot

alakított

a

Szomálifölddel

való

ki-

és

beviteli

kereskedelem

keresztülvitelére. A tárgyalások Budapesten a kereskedelmi minisztériumban folytak az e
czélra direkt kirendelt miniszteri tanácsos elnöklete alatt. Ezen minisztériumban egy tíz
évre szóló kereskedelmi szerződés köttetett, mely, nehogy nyilvánosságra jöjjön, titokban
tartatott. Kezdetben elhatározták, hogy 250 000 frankot és kiviteli czikkekkel megrakott
tisztességes hajót bocsátanak rendelkezésemre.” 131
A későbbiekben leírja, hogy a megígért összegnek csak kisebb részét fizették ki, illetve,
a magyar kormány egy szerinte tapasztalatlan kereskedelmi szakértőt állított mellé. Beszámol
a fiumei indulásról, majd afrikai viszontagságairól. Mivel a magyar kormánytól semmiféle
hivatalos felhatalmazást nem kapott, Afrikában az angol és a francia gyarmati hatóságok
feltartóztatták. Segélykérésére a magyar kormány nem reagált – állítja Inger. 132 Miután
hazatoloncolták Magyarországra, itthon senki sem akart tudomást venni róla: sem a
miniszterelnök, sem a kereskedelmi miniszter nem fogadta, sőt rendőri felügyelet alá
helyezték és rágalomhadjárat indult ellene a sajtóban. 133 A fiaskót követően még néhány éven
át próbálta megkeresni elveszett „igazát” (1903–1904 folyamán járt ismét a térségben), de –
mint állítja – mindenütt az angol imperializmus falaiba ütközött, hányattatásai közben pedig a
Monarchia osztrák diplomatái nem biztosítottak számára kellő védelmet (véleménye szerint
szándékosan cserben hagyták).
129

A továbbiakban elemzendő Königsegg regények mellett megemlítjük Nagy Endre cikkét: Különös úti
élmények. Én, mint atyaisten. In: Nyugat: 1926. 5. sz.
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Inger Abdullah, Suleyman ibn: Magyarország gyarmata Szomáliföldön. Hivatalos és eredeti levelezések. Bp.,
1904. pp IV–V.

131

Uo. p.VII. A kereskedelemügyi miniszter báró Dániel Ernő volt.

132

Uo. pp. X–XI., valamint egy sajtóhír: Inger Szolimán bajai. In: Országos Hírlap, 1898. okt. 19.

133

Inger, i.m. p. XII.
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Összegzésként megállapítjuk, hogy Inger Károly nem csupán kalandor volt, hanem
feltehetően terhelt pszichéjű személyiség is. Bár életének számos vonatkozását továbbra is
homály fedi, valószínűsítjük, hogy szomáliai gyarmatszerző szándéka és az ennek érdekében
tett lépések valóságosak voltak. Bizonyítottnak látszik, hogy törekvéseiben támogatta a
magyar kormány is, ugyancsak kalandor politikával, hiszen bajba jutott állampolgáruknak
később semmilyen védelmet nem nyújtottak.

Gróf Königsegg Lajos és három regénye

Gróf Königsegg Lajos valós személy. A család szerepel a század eleji nemesi
névtárakban is, sőt, ma is élnek leszármazottai. Gróf Königsegg Lajosnak összesen négy írását
ismerjük. 134 A Königsegg család történetét néhány évvel ezelőtt Boxler német kutató dolgozta
fel. 135 Az általa összegyűjtött adatok szerint Königsegg Lajos 1874. április 11-én született a
család taucz-i kastélyában (Arad vármegye). Később a bécsújhelyi katonai akadémia
növendéke (kadét) lett. A monográfia szerzője szerint az ifjú gróf itt találkozott II. Menelik
császárral, aki meglátogatta az akadémiát. Ez biztosan nem igaz, minthogy az etióp uralkodó
sohasem hagyta el Etiópiát. A kadétidő letelte után a gróf a kassai főiskolát végezte el, s
diplomás mezőgazdász lett. Boxler szerint Königsegg ezt követően „a Bécsújhelyen
Menelikkel kötött barátság alapján az addisz-abebai udvarba hívták, s ott titkos tanácsossá és
kamarássá nevezték ki”. 136 Minthogy már a Menelikkel való személyes kapcsolata is
valótlannak tűnik, ez utóbbi állításban is kételkedünk, annak ellenére, hogy egyik könyvében
maga állítja ezt, s a Brehm magyar kiadásában is, mint „Menelik császár volt
kormánytanácsosa” van feltüntetve. 137 Etiópiába azonban minden bizonnyal eljutott,
feltehetően a kor arisztokrata divatjának megfelelően: vadászni. Egyéb életrajzi adatai
hiányosak, azt sem tudjuk, hányszor járt Afrikában. Boxler szerint mintegy 15 évig élt ott –
ezt egyelőre sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudjuk. Képtelenségnek tűnik az állítás, hogy
134

Menelik császár birodalma, (Bp., 1918); Szolimán ben Darja – Miért nem lett magyar gyarmat Afrikában.
(Bp., 1926., újabb kiadás 1993. = a továbbiakban 1926a); A fehér orrszarvú. (Bp., 1926 = a továbbiakban
1926b); Loxodonta – Afrikai elefántok (Bp., 1926 = a továbbiakban 1926c).
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Boxler, Horst: Die Geschichte der Reichsgrafen zu Königsegg seit dem 15. Jahrhundert. Bannholz, 2005. A
könyv vonatkozó részeinek rendelkezésemre bocsátásáért köszönettel tartozom Königsegg Jánosnak (Budapest).
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Boxler, i.m. p. 628.
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Königsegg (1926a), i.m. p. 5. II. Menelik uralkodása, udvartartása mára meglehetősen jól dokumentált a
szakirodalomban, s ezek nem tudnak Königsegg „hivatalos” etiópiai alkalmazásáról. Másrészt viszont nem
Königsegg az egyetlen, aki ilyesmivel hencegett Magyarországon.
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II. Menelik egy hercegnőt tervezett volna feleségül adni a grófhoz, hogy ezzel még inkább
„odakösse” az etióp fővároshoz. Végül (Boxler szerint) 1910-ben tért vissza Magyarországra,
s többé nem jutott el Afrikába. 138
Königsegg utazásait regényekben örökítette meg, de az általa adott részletek
kétségtelenné teszik, hogy könyveinek cselekményei valós élményeken alapulnak. Ezért ezek
tekinthetőek az első autentikus, magyar szerzőtől származó útleírásoknak Etiópiáról, így
részletes elemzés alá vesszük őket. Szereplőinek jelentős része valós személy (pl. rasz
Makonnen, II. Menelik császár, a Duschka asszony stb.), más részük valószínűsíthetően az,
bár bizonyításuk számos nehézségbe ütközik. 139

Menelik császár birodalma (Budapest, 1918)

A könyv voltaképpen Königsegg egyes szám első személyben megírt útleírása.
Indulásának napja 1906. január 9., amely az egyetlen pontosan megadott dátum a könyvben.
Az első öt fejezet a hajóutat részletezi, amelynek ismertetésétől most eltekintünk. A
szerző szerint Dzsibuti „1905-ben még igen kis telep volt”, ami feltehetően fedi a
valóságot. 140 Az író Dzsibutiban találkozott régi jó barátjával, gróf M. Jenővel, aki
Franciaországból jött, hogy Szomáliában vadásszon. 141 A találkozás után a könyvben számos
leíró jellegű rész található a korabeli Etiópiáról. Ezek magukon viselik a szerző korának
európai stílusjegyeit (az afrikai emberek lenéző jellemzését), máskor viszont meglepő
objektivitással szemléli Etiópiát. Elsőként az amharákat jellemzi:
„alacsony termetű, vézna nép, meglehetősen dús növésű szakállal, [...] hajuk teljesen le
van borotválva. [...] Amennyiben szépnek nevezhetők az abesszin [értsd: amhara] férfiak,
épp oly csúnyák a nők. Egy árnyalattal világosabb szinüek ugyan, de viszont még
ezeknél is alacsonyabb, vastag, tömzsi termetüek”. […] „Az amhara hölgyek, miután
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Boxler, i.m. pp 628–629. Később Arad vármegyei birtokán gazdálkodott, 1911-ben feleségül vette SaárossyKapeller Editet. A trianoni békediktátummal a család Arad vármegyei birtokai Romániához kerültek, gróf
Königsegg Lajos felvette a román állampolgárságot. 1920-ban elvált feleségétől, s minthogy a válás Budapesten
történt, feltételezzük, hogy a gróf és családja Trianont követően is ott éltek. Később ismét megnősült, majd 1930.
február 25-én halt meg Szekszárdon. Uo. p. 631.
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A bizonyítékot számunkra elsősorban olyan földrajzi és néprajzi részletek jelentik, amelyeket a szerzőnek
tapasztalnia kellett, nem szerezhette ismereteit leírásokból vagy elbeszélésekből.
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Königsegg (1918), i.m. p. 13.
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Bairu Tafla (1981), i.m. p. 65. alapján valószínűsíthető, hogy gróf Mirbach Jenőrőról van szó.
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semmilyen házimunkával vagy komoly teendővel nem foglalkoznak, meglehetős
könnyelmű éltetet élnek. [...] Az amhara nők kilenc-tizéves korukban mennek férjhez s
husz éves korukban már förtelmes vénasszonyok”. […] „A vad vérszomj, mely az afrikai
őslakókat annyira jellemzi, nincs meg az amharákban. A vallás, mely szeretetre oktat,
tagadhatatlanul nagy szelídítő hatással van rájuk. Nagyjában azt lehetne mondani, hogy
az amharákat bizonyos szívjóság jellemzi.” 142
Viszonylag objektív képet fest az etiópiai rabszolgatartásról:
„Az amhara asszony nem dolgozik, minden munkát a rabszolgák végeznek. 143 Egy kis
amhara háztartás három-négy női és öt-hat férfi-rabszolgát foglalkoztat. Ez a
rabszolgatartás azonban ne töltse el borzalommal az olvasót, mert ez az afrikai
különleges viszonyok produktuma. [...] Az amhara jól bánik rabszolgáival,
családtagoknak tekinti őket s nem kegyetlenkedik velük, miért is a rabszolga csak a
legritkább esetben szökik meg gazdájától”. 144
Közli, hogy pénz gyanánt a Mária Terézia tallér használatos, továbbá „aprópént helyett a
katonafegyver tölténye [a francia Fusil Gras puska töltényei]. Ennek a töltényeiből tizenegy
darab megy egy tallérra. Egy negyedtallér értéke három, a féltalléré öt töltény”. 145
Königsegg és barátja Dzsibutiból vonattal utazott tovább Dire-Daváig, amely akkor a
vasút végállomása volt.146 Itt felkereste a város kormányzóját („sum-ját”), bizonyos ato
Negatót, aki franciául közölte vele, hogy az Avas („Hauvas”) folyó mentén − vagyis a
szokásos útvonalon − nem tanácsolja a továbbhaladást Addisz-Abeba felé, mert a nomád
danakilok és szomálik (isszák) fellázadtak. 147 A továbbhaladásra a tartomány (Hararge)
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Königsegg (1918), i.m. pp 19–21.
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Ez csak a nemességre nézve volt igaz.
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Uo. Az etiópiai és általában az afrikai rabszolgatartás sohasem volt az a kegyetlen termelési mód, mint pl. az
újkori Amerikában. A rabszolgákat többnyire a család tagjának tekintették, felszabadításuk nemes (és egyáltalán
nem ritka) cselekedet volt. Ld. Perham, Margery: The Government of Ethiopia. London, 1948. pp 217–218. Az
etiópiai rabszolgatartást azonban élesen meg kell különböztetni a többnyire muszlimok által folytatott
rabszolgakereskedelemtől, amelynek piaca főként Arábiában volt, és amely valóban embertelen körülmények
között folyt.
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Königsegg (1918), i.m. p. 23. A Mária Terézia-tallér, amelyet 1751-ben kezdtek verni Bécsben, hamarosan
egész Kelet-Afrikában, Egyiptomban és Kelet-Szudánban keresett fizetőeszköz lett. Használata (legalábbis
Etiópiában) egészen a 20. század közepéig megmaradt. Pankhurst (1963), i.m. A töltényhüvelyről, mint
fizetőeszközről ld. Sandford, Christine: Ethiopia under Hailé Selassié. London, 1946. p. 71.
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A Francia–Etióp Vasúttársaság még 1894-ben kapott koncessziót, hogy vasutat építsen Dzsibutiból AddiszAbebán át a Nílusig. Az építkezések azonban csak az áduai csata után kezdődtek (1897-ben) és 1892-ben érték el
az említett Dire Dava helységet. Ezután hosszabb szünet következett, és csak 1908-ban folytatódott a sínek
lerakása, amelyek 1917-ben érték el a fővárost. Máig ez a végállomás. Bahru Zewde (2002a), i.m. p. 101.
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kormányzója, rasz Makonnen 148 adhatott engedélyt, ezért a szerző a tartomány székhelyére,
Hararba utazott. 149
Hararban Königsegg megismerkedik a franciák által fenntartott postahivatal
igazgatójával, Mitchellel, aki
„angol eredetű svájci állampolgár, ki már három év óta van Harrar városában, igen
nagy befolyásu ember és a rasnak jó barátja. A felesége pedig osztrák, az első férjétől
elvált igen szép asszony, híres vadász, ki [...] már vagy tizenkét év óta él
Abessziniában.” 150
Königsegg, Mitchellnél vendégeskedve ismerkedik meg ato Cantivá-val, Harar
rendőrfőnökével 151 , aki „a ras benső barátja”, továbbá „az egyetlen németül beszélő abesszin
[aki], miután több évet töltött Európában, teljesen civilizált ember számba ment.” 152 A
rendőrfőnök pontos képet adott Königseggnek a Harergében kialakult helyzetről:
„A rasnak saját, tartományi csapatai Harrártól mintegy öt órányira állomásoztak és
tízezer főre rúgtak. A császár huszezer emberből álló csapattal rendelkezett 153 , melyet
Degyazmács Kilma 154 vezényelt és ezek Harrár városát nagy távolból gyűrűként fogták
147

Az egész észak-kelet afrikai mohamedán térségben bizonytalan volt a közbiztonság, mivel 1899 óta a szomáli
„mahdi”, Mohamed ben Abdallah Hasszán, közismertebb nevén „az őrült mullah” igyekezett egységbe szervezni
a szomáli klánokat. Harcuk egyszerre folyt az európai és az etióp gyarmatosítók ellen. Ld. Doresse, Jean:
Histoire Sommaire de la Corne Orientale de l’Afrique. Paris, 1971. pp 323–330.

148

Rasz Makonnen (1852–1906),II. Menelik unokatestvére, a későbbi I. Hailé Szelasszié császár apja. Az aduai
csata (1896) hőse, Harargé tartomány kormányzója (1887–1906). Edward Ullendorff, Edward: My Life and
Ethiopia’s Progress. The Autobiography of Emperor Haile Sellassie I.. Oxford, 1977. pp 13–14.

149

Königsegg (1918), i.m. 24–25. Addisz-Abeba mellett talán Harar Etiópia legismertebb városa a nagyvilágban,
mert itt élt korábban Artur Rimbaud francia költő, akinek lakóháza ma műemlék.

150

Uo. p. 32. Mitchell valós személy (valójában Michel), felesége pedig a korábban már említett magyar
származású „Duschka” asszony volt, bár Königsegg ismeretlen okból itt osztráknak írja le.

151

A név írásában Königsegg következetlen: előfordul Cautiva és Gautiva formában is. Felmerül annak a
lehetősége is, hogy a „Cantiva” nem név, hanem rang: ‘kantiba’ = polgármester (amhara). Perham, i.m. p. 86.

152

Később még megtudjuk róla, hogy Ankobarban (Soa tartomány korábbi székhelye) született. Amikor tíz éves
volt, akkor érkeztek a városba az első fehér hittérítők. Két év múlva a misszionáriusok magukkal vitték
Franciaországba, ahol éveken keresztül tanítatták. Mint művelt ember tért vissza Etiópiába, de Menelik nem
fogadta kegyeibe, és csak egy kis terület kormányzását bízta rá a kaffai határvidéken. Ezt azonban hamarosan
okkupálták az angolok (határkiigazítás címén). Menelik dühös volt, de nem tehetett semmit. Cantivát viszont
megvádolták azzal, hogy önként adta át a területet, ezért három és fél évre bebörtönözték. Szabadulása után lett
Harar rendőrparancsnoka. Königsegg (1918), i.m. pp 34, 65–67.

153

Mint kiderül egy-egy tartományban kétféle katonaság állomásozott: a császári csapatok, a császár által
kinevezett parancsnok vezérlete alatt, valamint a kormányzó saját hadserege. Végeredményben mindkettő a
császár fennhatósága alá tartozott.

154

Talán Jilma (1877–1907), rasz Makonnen előző házasságából született fia. Annak anyjától rasz Makonnen
elvált, és feleségül vette a jobb dinasztikus kapcsolatokkal kecsegtető Jesimabétet. Ha valóban Jilmáról van szó,
érthető, hogy neheztelt apjára, aki kisebbik fiát, Tafarit (a későbbi Hailé Szelassziét) tekintette örökösének.
Ullendorff, i.m. pp18, 23; Marcus, Harold G.: Haile Sellassie I: The Formative Years. Lawrenceville, 1995. pp
2–3. Azonban bizonytalan, hogy valóban róla van-e szó. A fellelhető szakirodalomban nem szerepel Kilma nevű
etióp arisztokrata.
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körül és már tizennégy nap óta nem mozdultak. Degyazmács Kilma halálos ellensége
volt Ras Maconnak [rasz Makonnennek] és így e fontos pozícióba való helyezése
annyival is inkább nagy meglepetést keltett, mert ily körülmények között célirányos
együttműködésről szó sem lehetett. Viszont az is hihetetlennek látszott, hogy a császár
egymás ellen akarja őket kijátszani.” 155
Másnap Königsegg kihallgatásra ment rasz Makonnenhez, hogy engedélyt kérjen az
Addisz-Abebába utazáshoz. Makonnen azonban nem adta meg az engedélyt, mondván, hogy
előbb csapataival pacifikálnia kell a területet. Ez volt az első alkalom, hogy a szerző
találkozott Makonnennel, aki „középtermetűnél kisebb, gyenge, vézna, 45–50 év körüli
férfi”. 156 Később közli azt is, amit a postamester felesége mondott a raszról:
„Nem jobb és nem rosszabb, mint bármelyik a feketék közöl. Erényei az egyszerűség, a
jóság, a bátorság, de ezeket elhomályosítják karakterhibái, amik a feketéket jellemzik:
lelkiismeretlen, nem ismeri a becsület fogalmát és borzasztóan szenvedélyes. E téren
nem ismer határt. Szenvedélyéért elárulja hazáját, orozva megöli császárját s mindezt
épp oly következetességgel, mint amellyel leigáz és meghódít néptörzseket, vív győzelmes
csatákat, öl és fosztogat császárja jól felfogott érdekében.” 157
A szőke „osztrák” nő nem véletlenül fest ennyire elfogult képet Makonnenről.
Königsegg leírja, hogy
„a ras, aki őrülten szerelmes Mitchellnébe, Európába akarja szöktetni az asszonyt, hogy
ott vele együtt éljen”. Mitchellné szavaival: „Óriási összegeket ígért már, sőt az
erőszaktól sem riad vissza. Ezelőtt a városon kívül laktunk, de minthogy már két ízben
éjjeli támadást intéztek ellenünk a ras emberei, hogy engemet elhurcoljanak, kénytelenek
voltunk a városba beköltözködni, mert itt jobban védekezhetünk s a ras sem mer annyira
erőszakoskodni”. 158
Mint kiderült, a könyv szerint az angolok megpróbálták kihasználni az öreg Makonnen
szenvedélyét, nevezetesen, hogy el akarja hagyni Etiópiát Európa kedvéért. 159 Ezért
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Königsegg (1918), i.m. p. 34.

156

Uo. p. 36. Makonnen valójában ekkor 52 éves volt.

157

Uo. pp 37–38.

158

Uo. p. 42. Makonnen ekkor már özvegy volt, felesége 1894-ben meghalt. Ullendorff, i.m. p.15.

159

Makonnen korábban már kétszer járt Európában: 1888–89-ben Olaszországban, 1902-ben Angliában járt. Uo.
pp 15–16. Ennek jelentőségére e rész végén még visszatérünk.
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Harrington, harari brit konzul 160 rávette Makonnent arra a tervre, amelyet Königsegg így
ismertet:
„Az angol katonaság meglepetésszerűen bevonul Harrárba, megelőzőleg a ras a
rendelkezésére álló katonaságot elküldi a dankalik [danakilok] és szomálik ellen, úgy,
hogy a város védelem nélkül marad. A ras foglyul esik s elszállítják Európába, ahol
árulásának jutalmát átveszi az angol kormánytól. Most még csak az hiányzott, hogy a
ras az áruló szerződést aláírja, amelyet azután az angol konzul külön futárral küld majd
Adenbe. [...] Aznap, melyen a ras a szerződést aláírja, az angol konzul jeladás gyanánt
felvonatja házának árbocára a britt lobogót.” 161
Königsegg (állítása szerint) minderről „véletlenül” szerzett tudomást, amikor szolgája,
Gavranilácse „akaratlanul” kihallgatta Harrington angol konzul és Mitchell egyik szolgájának
beszélgetését. (A Mitchell-házbeli szolgának minden bizonnyal a nő megszöktetésében kellett
volna közreműködnie.)
A korabeli brit gyarmati törekvésekkel kapcsolatban annyit kell itt közbevetnünk, hogy
egyáltalán nem elképzelhetetlen Königsegg verziója Harar angol kézre juttatásáról. Tudjuk,
hogy éppen ebben az időszakban kezdődtek háromoldalú tárgyalások Nagy-Britannia,
Franciaország és Olaszország között, amelyben „gazdasági érdekszférákra” osztották fel
Etiópiát. A britek talán nem tudták megbocsátani, hogy a franciák kapták a vasútépítési
koncessziót, mert ezzel fokozódott a veszélye annak, hogy a franciák képesek lesznek
összekötni keleti és nyugati gyarmataikat Afrikában. Az említett háromoldalú egyezményt
végül 1906. júliusában kötötték meg. A britek valószínűleg még a szerződés megkötése előtt
szerették volna megkaparintani a várost, hogy a másik két felet kész helyzet elé állítsák. 162 A
könyvbéli ato Cantiva szavaival:
„Egyetlen szabad, független, fekete császár által kormányzott birodalom van még
Afrikában s ezt nem a fehérek fegyvere fogja elfoglalni, hanem a hitvány pénz, az
európai kulturának e szégyenletes eszköze.” Cantiva karavánoktól szerzett információi
szerint „az angolok Zeilában [kikötő a korabeli Brit-Szomáliföld protektorátuson] óriási
160

John Harrington: 1897-től Nagy-Britannia első követe Addisz-Abebában. Ő kötötte II. Menelikkel 1902-ben
az angol–etióp szerződést a szudáni határról és a Kék-Nílus vízhasználatáról. Bahru (2002a) i.m. p.111. Meglepő,
hogy Königsegg, mint harari konzult említi.
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Königsegg (1918), i.m. p. 41.

162

Perham, i.m. p. 60. Ugyanakkor, mivel a szerződés egyben garantálta Etiópia szuverenitását és területi
integritását, elképzelhető, hogy tulajdonképpen Németország gyarmati törekvései ellen irányult. A szituáció
minden esetre nagyon hasonló a szintén 1906-ban lezajlott algecirasi konferencia antant-összefogásához.
Németország már „jelen volt” Etiópiában: az Abesszin Bank felügyelő bizottságának német tagja is volt, és
1905-ben, éppen rasz Makonnennél (is) tiszteletét tette egy népes német delegáció. Bahru (2002a), i.m. pp102,
106.
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mennyiségű vasúti anyagot halmoztak fel s hogy egész Harrárig készen van már a
földmunka a hadi vasút részére s hogy már a mozdonyok és kocsik is mind
megérkeztek”. 163
Königsegg a brit tervről haladéktalanul értesítette Mitchellt és ato Cantivát, akikkel úgy
döntött, hogy a francia postamester feleségét két nap múlva kimenekítik a városból. A terv
azonban kútba esett, mert éjjel támadás érte a Mitchell-házat: „husz-huszonöt fegyver dördült
egyszerre”. 164 A háziak szerint a támadás ismét Makonnen műve volt, hogy megakadályozza a
nő szökését. Valóban, a támadás másnapján Mitchell levelet kapott a rasztól:
„Miután a császár a birodalomban élő minden fehér ember életéért felelős s miután e
felelősségben mi, a tartományok kormányzói és szabad királyai, osztozunk, azonnal
elrendelem, hogy fehér ember mindaddig, míg másként nem intézkedem, Harrár
városából ne távozzék. Jelen rendeletemre okot a dankalik és szomálik zavargásai
szolgáltatnak. Különben maradok jóakaród
Ras Makon”. 165
A támadás miatt Mitchell és a szerző elment a raszhoz feljelentést tenni, „ha másért
nem, hogy lássa, hogy nem ijedünk meg”. 166 Néhány nappal később a brit konzul házára
felvonták a brit zászlót, jelezve, hogy Makonnen aláírta a szerződést. Königsegg azonban nem
írja, hogy ez a jeladás kinek szólt, s egyáltalán mi szükség volt rá.
Ato Cantiva, Mitchell és Königsegg haladéktalanul tervet dolgoztak ki, nehogy a
szerződés kijusson az országból. A terv szerint a Dzsibuti felé igyekvő futártól, akár
erőszakkal is megszerzik a levelet, és mint bizonyítékot, elviszik Menelik császárnak. 167
Valóban, nem messze Harartól, a szerző és ato Cantiva emberei feltartóztatták az Aftagiorgisz
nevű futárt. A „sárga viaszkosvászonba kötözött, vörös pecséttel és ólomzárral ellátott
csomagot” csellel megszerezték a futártól, akit őrizetbe vettek, nehogy visszamehessen
Hararba beszámolni a történtekről. 168 Az adeni kormányzóhoz címzett levelet felbontották, és
megtalálták a keresett írást, amelyet „a rasnak hatalmas oroszlánokkal ékesített pecsétje
díszlett”. A szerződés szerint rasz Makonnen vállalta, hogy az angol csapatok bevonulásakor
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Königsegg (1918), i.m. p. 56.

164

Uo. pp 47–48.
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Uo. p. 50. A levél amhara nyelven íródott és Mitchell fordította le Königseggnek.
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Uo. p. 52.

167

Uo. pp 56–57.

168

Uo. pp 60–61. A csel az volt, hogy egy hamis levéllel, amelyen Menelik pecsétje volt, az olvasni nem tudó
futárt felszólították a levél átadására, majd letartóztatták és „Guildessába” [Jildesza?] vitték.
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nagyobb számú etióp csapatok nem lesznek Hararban, és a lakosság nem fejt ki ellenállást.
Miután az angolok körülkerítik Harart, Makonnen megadja magát, és „a császártól nyert
jogosítványa erejénél fogva elfogadja s aláírja a békeszerződést, melyet azután a császár is
respektálni tartozik”. Az angolok ennek fejében garantálják Makonnen sértetlenségét,
meghagyják „királyi” címét 169 , segítik Európába települését. Szolgálataiért az angol kormány
egy összegben két millió font aranyat tartozik fizetni. Az angol nyelven írt szerződést
Harrington brit konzul és rasz Makonnen írták alá. 170
Königsegg és barátja egy rögtönzött tanácskozás után elvállalták, hogy ato Cantiva
huszonnégy emberével a hosszabb, de akkor biztonságosabbnak látszó déli úton elviszik a
levelet Addisz-Abebába, a császári udvarba. Elsőre talán hihetetlennek tűnik ez a megoldás.
Azonban a cselszövésről (Makonnenen és Harrington emberein kívül) csak Cantiva,
Königsegg és a másik magyar tudott. Cantiva azonban nem hagyhatta el feltűnés (és engedély)
nélkül hosszabb időre hivatalát. A megoldás így logikusnak tűnik. 171
A Königsegg vezette csapat útjának leírása egy kissé zavaros. Így például a szerző
következetesen említi a Ganale [Genalé] folyót, amelyen át kellett kelniük, de valószínű, hogy
ezt összekeverte a Sebelével. Amennyiben az általa említett Gurgur nevű település a mai
térképeken szereplő Gorgora, akkor biztosan így van. 172 Az út során, amely „tiz nap hijján
három hónapig” tartott, kereszteztek egy „Wadi Sidama” nevű folyót, melyet nyolc napig
követtek, míg elérték az Avas folyót. 173 Később elérték a „Csóba” nevű helységet, amely a
környező hegyek közti legmagasabb pont. Utolsó állomásuk a fővárostól egynapi járóföldre
lévő „Balcsi” község volt. 174
Addisz-Abebába érkezve a fáradt utazók a város egyetlen, francia tulajdonban lévő
szállodájában szálltak meg. Königsegg így jellemzi a fővárost:
„Távolról nagyon szép látványt nyújtott. A nagy kiterjedésű helység, tulajdonképpen
falu s nem város, hét-nyolc dombon épült, melyeket mély völgyek választanak el
egymástól. A legmagasabb dombról messzire fehérlik Menelik császár palotája, mely
nagy kert közepén épült s melyet kisebb házak vesznek körül, mikben a háromezer főnyi

169

Vagy Königsegg emlékszik rosszul a szerződés szövegére, vagy a szerződés fogalmazói vétettek (talán
szándékosan?), hiszen Makonnen nem négus (király), hanem rasz (fejedelem) volt.
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Uo. p. 63. Az írás angol nyelvűsége csak a 120. oldalon derül ki.
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Uo. p. 64.
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Uo. pp 93, 97–98.
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Uo. p. 118.

174

Uo. pp 72–115. Az említett települések valóban léteznek, ld. a NAI-LHE megfelelő címszavait.
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testőrség s a kormányzati hivatalok vannak elhelyezve. A szomszédos dombon van a
piactér, mely háromszög alakú. Ezt az itt megtelepedett európaiak kőházai
szegélyezik”. 175
Königsegg, hogy megkönnyítse bejutását a császári palotába, felkereste a svájci
származású Alfred Ilget, Menelik állam- és külügyminiszterét, aki ekkor már 27 éve
Etiópiában élt. 176 Ilg valóban segített a szerzőnek, aki a következő jellemzést adta az akkor 62
éves Menelik császárról: „Középtermetű férfiú, deresedő szakállal. Szemeiből intelligencia
sugárzik. Arcszine sötét, ajkai duzzadtak. Menelik egészen fehérbe volt öltözve, fején szürke
kalap, lábán cúgos cipő. Harisnya nélkül”. 177
Az udvariassági látogatásnak induló kihallgatás végén Königsegg végre átadta a levelet,
amelynek elolvasása után Menelik azonnal magához rendelte rasz Mikaélt 178 , rasz VoldeGiorgiszt 179 és rasz Taszammát 180 . Königsegget ekkor elbocsátották, de kérték, hogy
költözzön a palotába. Nem sokkal később a császár, Taitu császárné és az említett főurak
jelenlétében újra kihallgatták. 181

Bár Königsegg – állítása szerint – ekkor már beszélt

valamennyire amharául (hónapok óta az országban tartózkodott), egyes részleteket franciául
mondott el, melyet rasz Taszamma fordított amharára. 182 Rasz Makonnen árulását Menelik
hitetlenkedve fogadta, míg Taitu császárné és rasz Mikaél „egy percig sem kételkedtek ennek
lehetőségében”. A tanács – talán az erélyes Taitunak köszönhetően – úgy döntött, hogy
másnap Menelik telefonon a fővárosba rendeli rasz Makonnent, anélkül azonban, hogy
tudomására hoznák a vádat. Másnap ez meg is történt, s Makonnent három hét múlva várták
Addisz-Abebába. 183 Königsegg szintén telefonált: Mitchellnek, akitől megtudta, hogy „ras
Makon a fővárosba készülődik s csapatokat gyűjt. Ez feltűnő jelenség. Ugy látszik, magával
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Uo. p. 115.

176

Heribert, Kurt: Menelik’s Swiss Advisor, Alfred Ilg. In: IES Bulletin, december 1997, pp 15–17.
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Königsegg (1918), i.m. p. 117.

178

Eredetileg Ali (mohamedán), megkeresztelkedése után rasz Mikaél, Volló tartomány kormányzója (rasz).
Menelik veje, a későbbi lidzs Jaszu császár apja. Bahru (2002a), i.m. p. 77; Ullendorff, i.m. p. 6.
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Akkor Kafa tartomány kormányzója. Bahru (2002a), i.m. pp 65–66.

180

Illubabor tartomány kormányzója, Menelik egyik legkiválóbb embere, a konzervatív császárnő ellenzékének
egyik legfőbb vezére. Ullendorff, i.m. p. 5; Bahru, i.m. p. 116.
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Taitu Menelik felesége volt, aki kezdettől fogva erős befolyással rendelkezett férjére. Az udvaron belül az
„északi” lobbihoz (Volló, Tigré, Gonder) tartozott. Nagynénje volt Jilma feleségének: egy újabb ellentét rasz
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akarja hozni a győzelemhez szokott egész seregét.” 184 Königsegg közölte az információt az
udvarral, akik mozgósították erőiket: rasz Mikaél 20.000, rasz Taszamma 12.000, illetve rasz
Volde-Giorgisz 8.000 katonáját a főváros védelmére rendelték, bár Menelik még most sem
hitte, hogy unokatestvére és áduai harcostársa elárulta őt. Még e napon megpróbáltak Hararba
telefonálni, de az összeköttetés megszakadt.185
Königsegg engedélyt kért és kapott, hogy a Makonnen elé siető rasz Mikaél seregével
tartson. Négy nap után elérték az Avas folyót, amelynek túlpartján nagy meglepetésükre már
ott táborozott rasz Makonnen a csapataival. Rasz Mikaél egy futárt küldött a császári
paranccsal a folyó túloldalára, aki hamarosan megérkezett a válasszal, amely csupán ennyit
tartalmazott: „Holnap reggel találkozunk”. A futár beszámolt a levél átadásának
körülményeiről is:
„a ras őt egyedül fogadta sátrában, ahol remegő kezekkel, sápadt arccal vette át a
császár idézőlevelét. Majd, gondolatokba mélyedve, fel s alá sétált. [...] Haderőnk
nagyságát tudakolta s hallván, hogy negyvenezer emberen felül vagyunk, lemondólag
intett kezével.” 186
Még ugyanezen a napon, kora délután híre jött, hogy rasz Makonnen meghalt. „Egy
levelet írt előzőleg a császárnak s azután valószínűleg hirtelen ölő mérget vett be.” Königsegg
és rasz Mikaél hamarosan átkeltek a folyón Makonnen táborába, hogy megbizonyosodjanak a
halálhírről:
„midőn beléptünk a sátorba, erős keserűmandula-szag ütötte meg orromat. Ott feküdt
ágyán a ras, arca a fájdalomtól eltorzulva, dereka meggörbülve. Irtózatosan
szenvedhetett utolsó pillanataiban. Három hónappal ezelőtt láttam utoljára, de akkor
még fekete volt a haja, míg most ezüstös szálak dúsan tarkították. Csontos arca
borzasztóan megfogyatkozott.”
A halálhír hallatán Menelik arról rendelkezett, hogy „titok és feledés fátyolával borítsák Ras
Makon érthetetlen botlását. Ras Makon tetemét a fővárosba szállították s ott hatvanezer
harcos követte utolsó nyugvóhelyére. Menelik császár szívből fakadó könnyekkel siratta
vitézét, a császárné azonban nem jelent meg a temetésen. Egy egész nemzet őszinte
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részvéte kísérte sírjába a hőst. Hogy a levél, melyet Ras Makon közvetlen halála előtt a
császárhoz intézett, mit tartalmazott, azt soha sem sikerült megtudnom”. 187
A Königsegg által leírt események ellenőrzésére sajnos meglehetősen kevés adat áll
rendelkezésre. Mint láttuk, a szerző szerint maga Menelik császár utasítására titkolták el a
történéseket. Ugyanakkor rendelkezésünkre áll rasz Makonnen fiának, a későbbi Hailé
Szelasszié császárnak az önéletrejza, így ezzel mindenképp érdemes összevetni az
olvasottakat, annak tudatában, hogy Hailé Szelasszié mindössze tizennégy éves volt a történet
idején, önéletrajza pedig harminc évvel később keletkezett.
Hailé Szelasszié szerint apja már január 12-én elindult Addisz-Abebába, vagyis talán pár
nappal azután, hogy Königsegg Hararba érkezett! A rasz azonban útközben megbetegedett, és
a Burqa folyótól visszafordult, hogy Qellebi-be (K’ulubi), egy szent helyre menjen gyógyulást
keresni. Ide rendelte szeretett fiát, Tafarit, aki halálának napján (1906. március 21.) végig vele
volt. 188 A Marcus által Menelik császárról írt monográfiából pedig azt is megtudjuk, hogy
Makonnen tífuszban halt meg. Történelmi tény, hogy a halála előtti napon minden üzleti iratát
az angol konzulra (!) bízta, mondván: „Jól vigyázz rájuk, és ha a dolgok ismét normálisan
folynak, add őket oda fiamnak”. Vajon mit értett „normális” alatt? Marcus más forrásokból
megerősíti, hogy Makonnen halála előtt valóban írt egy levelet Meneliknek, amely azonban
egy kérés, hogy a császár vegye gondjaiba Tafarit. Kérdés, hogy Marcus forrásainak szerzői
megbízható informátorok-e. 189
Úgy tűnik, Königsegg biztosan téved abban, hogy rasz Makonnent Addisz-Abebában
temették el. Sírja valójában mindig is Hararban volt. 190
Nem vállalkozhatunk arra, hogy kijelentsük, Königsegg műve részben vagy egészben
fikció. Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a szerző jól ismerte Etiópiát, ezt helyismerete és
részletekbe menő tudásanyaga bizonyítja, amelyet nézetünk szerint nem szerezhetett
olvasmányok vagy beszélgetések útján. Amennyiben rasz Makonnen árulása fikció csupán,
felmerül a kérdés: mi célja lett volna ezzel Königseggnek? Magyar nyelven írott könyve olyan
olvasóknak szólt, akik nem ismerték az etiópiai viszonyokat, vagyis nem sok értelme lett
volna magyar olvasóknak ennyire idegen környezetbe helyezni egy regény cselekményét,
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ráadásul úgy, hogy annak részletgazdagsága még a témában járatos kutatónak is időnként
nehezen követhetővé teszi a cselekményt. Ezzel szemben, ha Königsegg a valóságot akarta
megírni, akkor olykor tévedett, vagy legalábbis cserbenhagyta az emlékezete. Ami rasz
Makonnen általa leírt árulását illeti, ezt az általunk ismert forrásokban és szakirodalomban
semmi sem támasztja alá. Azonban még ez sem perdöntő. Elvileg lehetett rasz Makonnennek
indítéka. Ötvenkét éves volt: túl életének derekán, de még nem öregember. Rasz, azaz
fejedelem volt: reális számítások szerint nem kerülhetett feljebb a korabeli etióp
hierarchiában. Bár magas pozíciót jelentett harari kormányzósága, a helyzete úgy is
felfogható, hogy száműzték az udvartól: állítólag Taitu császárnő akaratából lett Harar ura,
hogy távol tartsa Meneliktől. Évek óta azt látta, hogy Menelik az északi tartományurak és
felesége befolyása alá került. 1906-ban sem Makonnennek, sem fiának, Tafarinak semmi
esélye nem volt a trónra kerülésre. Felesége meghalt. Etiópiában reális számítások szerint
mindent elért, amit elérhetett. Semmi oka nem volt, hogy ne hagyja el Etiópiát egy általa
csodált Európáért, ahol korábban többször is járt.

Szolimán ben Darja. Miért nem lett magyar gyarmat Afrikában? (Budapest, 1926)

Königseggnek ez a könyve voltaképpen Szomáliáról szól, ám a cselekmény egyik
lényeges helyszíne Etiópia. A történet 1901-ben játszódik a szerző szerint, ezt azonban nem
szabad pontos dátumként értékelnünk, amint a későbbiekből kiderül. 191 A regény főszereplője
a Szolimán ben Darja álnevet viseli, aki Temesvárott született.192 Königsegg szerint „negyven
év körüli” (ezek alapján az 1860-as években születhetett), „műveltsége európai, vallása az
iszlám”, ő „a leggazdagabb ember Hararban”. Mindezek alapján valószínűsítjük, hogy a
szerző regényalakjában két valós személy történetét „gyúrta” egybe: Inger Károlyt (Temesvár,
a születés ideje, iszlám vallása, a főszereplő neve) és Szél Arnoldot (harari üzlet, a regény
későbbi eseményeiben való részvétel). Mindkettőjükről volt már szó a disszertáció korábbi
részeiben. A történet egésze számos ponton összecseng Inger Károly korábban már elemzett
kalandos életével.
A regény nyitányában a főhős (Szolimán ben Darja) egy etiópiai karavánúton halad.
Majd az idő kerekét visszaforgatva a főszereplő fiatalkorába tekinthetünk be: temesvári
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gyermekkort követően (utóbbi helyen Izidornak szólítják a főhőst), Isztambulba kerülünk,
amelynek Ortaköj negyedében a fiatal hős megpillantja Szekerparát, akibe beleszeret és
megszökteti. A lány szőke, kék szemű és gyönyörű: a Hararból már ismert „Duschka” alakját
juttatja eszünkbe. S valóban: a pár Hararban telepedik le, ahol Szekerparának rokona él. Izidor
felveszi az iszlámot, s ezzel a Szolimán ben Darja nevet. Kereskedésbe kezd, meggazdagszik,
a regény szerint „Gold berry Mokka” nevű kávéjával első díjat nyert a londoni gyarmati
kiállításon. 193 Az áduai győzelem (1896) után fegyvereket szállít II. Menelik császárnak.
Közben Imiben (Szomália) megismerkedik az „Őrült Mollah” (Mad Mollah) néven ismert
(ugyancsak létező) szomáli vezérrel, akivel barátságot köt. Az „őrült Mollah” ebben az
időszakban az iszlámista ellenállás vezére volt a térségben, s elsősorban az alakuló BritSzomáliföld gyarmaton okozott sok nehézséget az angoloknak. Főhősünk Addisz-Abebában
meggyőzi a császárt és Taitu (a könyvben „Teutu”) császárnét, hogy azok fegyverrel segítsék
a szomáli ellenállást. A szerző állítása szerint emiatt szenvedtek az angolok nagy vereséget
Iminél, jóllehet a történeti szakirodalomban ilyesminek nincs nyoma.
A karaván Addisz-Abebába ér, ahol a főhős etióp segítője dadzsazmacs Masasa. Ennek
sátrában tartózkodva hirtelen magyar ének dallama üti meg a fülét: a Höhnel-féle osztrák–
magyar delegációval találkozik (amely ténylegesen 1905-ben járt ott). A küldöttség
kereskedelmi szakértője a regényben egy bizonyos Abendstern. Mint korábban láthattuk, ilyen
nevű ember nem volt tagja a delegációnak, de Königsegg egyértelműen Leopold Morgenstern
alakját formázza meg, aki 1904-ben járt Etiópiában, a Höhnel-féle misszió előkészítése végett.
A főhős elmondja Höhnelnek, hogy fegyvereket kíván szerezni a szomáliak számára.
A következő jelenetben a császári udvarban rasz Mikáel (Volló királya), rasz Ubul
(valójában Vubé, Tigré királya) és a már említett Masasa fogadják Höhnelt és kíséretét.
Kiderül, hogy Masasa korábban már járt Berlinben és Bécsben is. 194 Masasa Höhnellel
beszélgetve beszámol II. Menelik tervezett expedíciójáról, amelyben a szomálikat segítette
volna meg: „Három hadoszlopban vonultunk volna előre. Az északi sereget, Masszaua ellen
ras Mikhael vezeti, a keletit, Dzsibuti felé én, míg a délit, Mogadisu ellen ras Makon”. 195 A
szakirodalom nemhogy nem tud semmiféle (akár csak tervezett) hadjáratról a „szomálik
megsegítésére”, hanem épp ellenkezőleg: II. Menelik a szomálik ellen küldte rasz Makonnent.
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A regényes magyarázat szerint a hadjáratra a nagyhatalmak közbelépése miatt nem került sor.
A főszereplő ezután öreg barátjához, a cseh Bukowetzhez siet, ahol találkozik két valóságos
szereplővel: a korábban már ismertetett bajai Felkl (máshol Fölkl) Jánossal és az erdélyi
Sántha Bélával. 196
Ezt követően kerül sor II. Menelik és Höhnel találkozásának leírására. Ismét felhívjuk a
figyelmet arra, hogy ennek tényleges időpontjában (1905-ben) a szerző valóban Etiópiában
tartózkodott. Nem elképzelheteten, hogy a fogadáson maga is jelen volt, ha mégsem, akkor is
biztos, hogy információi első kézből származtak.
Később a főszereplő magánkihallgatáson vesz részt a császárnál, ahol II. Menelik
elpanaszolja neki, hogy az említett hadjárat előtt a három nagyhatalom (Anglia, Franciaország
és Olaszország) képviselői nyíltan megfenyegették. A következtetés: valamilyen burkolt
módon kell a szomáliakat támogatni az európaiak elleni harcban. Később a főhős ezt
Abendsternnel beszéli meg: a szomálikat az Osztrák–Magyar Monarchia támogathatná, mert
nem gyarmati hatalom (tehát a szomáliknak nincs mitől tartaniuk), viszont van hadiflottája –
vagyis a Monarchiának protektorátust kell vállalnia Szomália fölött. 197
A következő fejezetben a szomáliai Berberában vagyunk, ahol a főszereplő egyenesen a
szomáli szabadságmozgalom vezérével, az „Őrült mollah”-hal tárgyal. A szomáli főnök
elfogadja a tervet, mely szerint a protektorátust maguknak a szomáliknak kell majd formálisan
kérniük, mihelyt kiűzték az angolokat. 198 A szomáli tanács elfogadja a tervet és Szolimán ben
Darját szomáli kormányzóvá választják. 199
A következő fejezetben már Bécsben járunk, ahol a főszereplő megpróbálja rávenni a
Monarchia minisztériumait (hadügy és külügy) a terv támogatására. Sikerül Ferenc Józsefhez
is eljuttatni egy folyamodványt és némi bonyodalom után a főhős és Kriegshammer
hadügyminiszter a következőkben egyeznek meg: Szolimán ben Darja magánemberként (hogy
a Monarchia keze tiszta maradjon) fegyvereket vásárol. Ezeket Szomáliába csempészi, s
segítségükkel a szomálik megvívják harcukat, majd kérik a Monarchia protektorátusát,
amelyet az immár hivatalosan, de csak névleg elfogad. A terv első fele sikerül: Szolimán egy
bécsi árverésen 12 ezer darab karabélyt vásárol. 200
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Ezután szülővárosába, Temesvárra megy, hogy ott régi cimboráiból összeállítsa a leendő
szomáli kormányt. A társaság Triesztbe utazik, ahol csatlakoznak Abendsternhez. Hajót
bérelnek, amely a fegyvereket a vörös-tengeri Perim-szigethez szállítja. A „kormány” közben
Alexandriába utazik. 201
Ezt követően a szerző romantikus szálat fűz regényébe. Kiderül, hogy a főhősnek van
egy Lola Renz nevű szeretője Hararban (emlékezzünk: az isztambuli Szekerparát is oda
szöktette). Lola történetéről feltételezzük, hogy szintén tartalmaz valóságos elemeket, esetleg
szintén „Duschka” asszony életéből. A regény szerint Lola egy cirkusztulajdonos lánya
(szőke, csodaszép, akárcsak Szekerpara és Duschka…), akit fiatalon megszöktetnek Bécsből,
majd bejárja a világot, végül Kairóban telepedik le. A történet idején azonban már Hararban
él. „A már nem fiatal, de még mindig szép, szőke asszony talán a világ legszenvedélyesebb
oroszlánvadásza lett” – egy újabb motívum, amely a valóságos „Duschka” asszonyra utal. 202
A regény egyik bonyodalma, hogy Szekerpara és Lola (a főszereplő felesége és szeretője)
nemcsak szomszédok, hanem barátnők is. Szekerpara azonban rájön, hogy férje megcsalja, így
bosszút forral: mivel mindent tud férje terveiről, riasztja az angol parti őrséget. 203
A „szomáli kormány” Szuezben halászbárkát vásárol, amellyel a Perim-szigethez
sietnek. Megérkeznek a fegyverek is, amelyeket trakodják hajójukra, majd a szomáli partok
felé veszik az irányt. A Tadzsura-öbölhöz közeledve azonban egy angol hadihajó tartóztatja
fel a társaságot. Hajójukkal Dzsibuti kikötőjébe „menekülnek”, ahol letartóztatják őket.204
Szolimán ben Darját az adeni brit hadbíróság öt év börtönre ítéli. A regény szerint a bíróság
előtt Szolimán azt vallotta, hogy a fegyvereket II. Meneliknek szálította, a császár azonban ezt
nem erősítette meg. A regény utolsó bekezdésében a főszereplőt Erdélyben, „Istenháza” nevű
kúriájában, visszavonultan, kétgyermekes családapaként látjuk viszont. 205

A fehér orrszarvú (Budapest, 1926)
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Történeti szempontból Königsegg Lajosnak ez a regénye kevésbé érdekes, ezért
viszonylag röviden foglalkozunk vele. A szöveg, a szerző állítása szerint, egy Johann Gottlieb
nevű barátjának naplóján alapszik. Gottlieb, mint II. Menelik császár „tüzérezredese” kerül
bemutatásra, akit a császár azzal bíz meg, hogy segítsen egy Hans Krause nevű jénai egyetemi
tanárnak fehér orrszarvút találni. Az expedícióban Krausén és Gottliebon kívül részt vett még
egy bizonyos Bukowetz (Königsegg más írásában is szerepel) és egy frankfurt bankár.
Az útleírásban szerepel egy romantikus szerelmi szál a főszereplő és egy afrikai
„törzsfőnök” lánya közt, amely tudományos szempontból érdektelen. A zömmel gurágé
(törzsi) területen játszódó cselekmény ugyanakkor jelentős számú néprajzi leírást tartalmaz.

Kovács Ödön expedíciói

Kovács Ödön erdélyi születésű entomológus („bogarász”) volt, aki apja halála után
örökségét tudományos afrikai expedíciókra költötte el. 1911-ben indult először Etiópiába
Gajdács Mátyás preparátor társaságában, s 1912. májusában tértek vissza. Útjukat az egyetlen
krónikás, Fekete István eredményesnek minősíti, amiről a „múzeumok évkönyvei
tanúskodnak”. 206 A tudományos eredményektől eltekintve azonban, az expedíció teljesen
felélte Kovács örökségét: mintegy 50 000 koronát!207 Etiópia a vártnál drágábbnak bizonyult,
az expedíció sikere érdekében el kellett adniuk felszerelésük egy részét, miközben teljesen
lerongyolódtak. Gajdácsról például így ír: „Társamnak nincsen sem inge, sem lábbelije. Egy
vékony öltöny egész ruhatára, de azon is éppen 17 folt van, ráadásul mindennap szakad rajta
valami.” Ezzel együtt is így foglalja össze élményeit: „nekem igen tetszik ez az élet… és
sajnálom, hogy majd el kell hagynunk Abesszíniát”. 208 Gajdáccsal eljutottak Arusziba, az
Omo völgyébe, a Margarita és a Stefánia tóhoz és jártak Ogadenben is. Az anyagi romlás
miatt Kovács nem lehetett nagylelkű: korábban, talán hazaszeretetből, a gyűjtött anyagot
ajándékozni szerette volna a Nemzeti Múzeumnak, így viszont kénytelen volt a múzeumnak
eladni azt. 209
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Második expedíciójára Gajdácson kívül egy fényképész–operatőrt is beszervezett
Kovács, Dörflinger Sándort, éppen abból a célból, hogy az utazás filmes dokumentálása majd
fedezze az anyjától felvett kölcsönöket, ill. lehetőséget nyújtson az etiópiai kereset
kiegészítésre is. (Mondanunk sem kell, hogy mind a mozi, Etiópiában pedig a fényképezés is
akkoriban meglehetős újdonságnak számított.) A három fiatalember 1914. januárjában indult
útnak, s márciusban érkeztek Etiópiába. Itt hamarosan beigazolódott, hogy a filmfelvevő jó
ötlet volt: hamarosan felkérést kaptak a császártól, lidzs Jaszutól, hogy vegyék filmre apjának
rasz Mikaélnek vollói királlyá történő koronázását. Bár a koronázást Kovácsék lekésték,
sikerült elérniük, hogy az érintettek (a király és a húszezres ünneplő tömeg!) újra „eljátsszák”
a ceremóniát. 210 Kovácsék busás jutalmat kaptak mindezért, igaz általában nem pénzben,
hanem ajándékok formájában (lovak, szőnyegek), amelyeket nem mindig tudtak valós értéken
pénzzé tenni. 211 A koronázáson kívül Dörflinger számos néprajzi érdekességet is lefilmezett
(papok tánca, hadgyakorlat, rituális kivégzés stb.), azonban később az összes felvétel
megsemmisült 1945-ben és 1956-ban. 212
Hamarosan kitört az I. világháború és a három magyar Etiópiában rekedt. Hazatérni csak
ellenséges országokon lett volna lehetséges: Etiópiát olasz, brit és francia gyarmatok vették
körül. 1914. októberében, Schwimmer konzul hazatérésekor még levelet küldtek haza, azután
hónapokig nem tudnak életjelet adni magukról. Bár Fekete István azt írja róluk, hogy „kétszer
is szökést kíséreltek meg”, valójában erre nem volt szükség, hiszen lidzs Jaszu császár a
központi hatalmakkal rokonszenvezett.213 Valamilyen ismeretlen okból mégis elhagyták
Etiópiát, és feltehetően Dzsibutiban francia hadifogságba kerültek, ahol a franciák kegyetlenül
bántak velük. 214 Nem sokkal később megszöktek, s visszatértek Addisz-Abebába, ahol
azonban szétváltak útjaik: Gajdács egy orosz telepes szolgálatába állt, Dörflinger pedig
önállósodott, mint fotográfus. Kovács ekkor már anyagilag ellehetetlenült, így kénytelen volt
potompénzért elárverezni az addig gyűjtött mintegy ötezer (!) madárpreparátumot. 215
Kovács Ödön 1915. december 24-én adott hírt magáról utoljára egy levélben. Soraiból
kiderül, hogy más európaiakkal (talán olaszokkal) „egy kimondhatatlan nevű folyó völgyébe”
készült, hogy ott aranyat bányásszanak, és kivárják a háború végét. A későbbiekről csak
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Gajdács és Dörflinger híradásaiból értesülünk, de ők is csak kósza hírekből szerezték
ismereteiket. 216 Egyetlen tény látszik biztosnak: az, hogy Kovács 1919. novemberében halt
meg. Sem a halál okát, sem a pontos helyet nem tudjuk. Bár Fekete István azt írja, hogy a
„Kék-Nílus forrásánál” történt a tragédia, ez csak még homályosabbá teszi a történetet,
minthogy a Kék-Nílusnak nincs valódi forrása: a Tana-tóból ered. Ráadásul a Kék-Nílus etióp
neve „Abbaj”, ami talán nem kimondhatatlan…
Kovács halálával fiatal tehetséget vesztett a magyar tudomány, aminek akkor csak
kevesen voltak tudatában. A kevesek között volt régi jó barátja, Kittenberger Kálmán is, aki
1920-ban, az általa szerkesztett Nimród vadászújság címlapjával adózott Kovács
emlékének. 217

Gajdács Mátyás (1)

Önmagában az a tény, hogy a magyarok közül Gajdács Mátyás élt a leghosszabb ideig
Etiópiában (1911–1965, három rövid hazautazással), rendkívül érdekessé teszi személyét.
Gajdács 1886-ban született Békéscsabán. Tanulmányai után Szegedre került Hering Ede
preparátorműhelyébe, majd a fővárosba dr. Lendl Adolf cégéhez. 218 Itt csatlakozott Kovács
Ödön madár- és rovartani kutatócsoportjához, s 1911-ben, Kovács társaságában elindult
Etiópiába, ahonnan 1912. májusában tértek vissza. 1914. januárjában, immár Dörflinger
Sándor fényképésszel kiegészülve ismét az afrikai országba mentek. Itt rövid tartózkodás és
kutatóexpedíciók után Gajdács egy Tyihonov nevű orosz telepesnél végzett preparátori
feladatokat Marakóban, mintegy 140 km-re Addisz-Abebától. 1915-ben, amikor az expedíció
pénze elfogyott, Gajdács ismét az orosz telepes szolgálatába szegődött. Az első világháború
kitörésekor Gajdács sikeresen elkerülte az internálást. 1920-ban rövid időre visszatért
Magyarországra, majd visszautazott Etiópiába, s végleg annak fővárosában telepedett le.
Pályafutásának ismertetését ezért a következő fejezetben folytatjuk. 219
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II. A MÁSODIK KORSZAK (1918–1935)
A két világháború közötti korszak sajátságos fejleményekhez vezetett a magyar–etióp
kapcsolatokban. Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett, s az újjászülető önálló magyar
állam a vesztesek sorsát élte. Korábbi diplomáciai kapcsolatainak nagy része elveszett, ami
nemcsak a vesztes státusból eredt, hanem abból is, hogy a Monarchia diplomatáinak nagyobb
része nem magyar volt. Etiópia az Antant oldalán fejezte be a világháborút. A formális
kapcsolatok tehát ismét mélypontra jutottak. Magyarországnak Etiópiában semmilyen
diplomáciai vagy kereskedelmi képviselete nem volt. Éppen ezek ismeretében meglepő, hogy
a huszas-harmincas években korábban soha nem látott, viszonylag nagy számú magyar jutott
el Etiópiába. Mint majd később lesz róla szó, a magyarázat feltehetően maga Trianon: a
magyarországi nehézségek több tucat embert ösztönöztek arra, hogy Etiópiában próbáljanak
szerencsét. Az ország vonzóbbnak tűnt a többi afrikai államhoz képest, mert nem volt
gyarmat, amelyeken az anyaország által bevezetett adminisztráció nehezítette meg a
bevándorlók lehetőségeit. Változás az előző korszak kivándorlóihoz képest a foglalkozási
csoportokban van: a két világháború között elsősorban az értelmiségiek játszanak főszerepet
(orvosok, katonatisztek, bankárok stb.). A kivándorlást az egzisztenciális problémák mellett
magánéleti megpróbáltatások is ösztönözték, bár erre, a dolog természetből fakadóan, nem
mindig találhatunk egyértelmű bizonyítékot. Kevés kivételtől eltekintve azonban keserves sors
várt mindannyiukra.

Demeter Géza

Demeter Gézáról az általa írt két könyvből kikövetkeztethető információkon kívül
egyelőre nem sokat tudunk. Magát a „szeődemeteri” előnévvel illeti, ami esetleges nemesi
származására utal. 220 Egy helyütt említi, hogy a Ludovika Akadémia hallgatója volt, majd
harcolt az első világháborúban (a galíciai és az ukrán fronton), a hadseregtől pedig főhadnagyi
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Demeter Géza: Kalandos utazás Abesszíniában. Bp., é.n. [1930] Sződemeter az egykori Szilágy vármegye
Tasnád járásában található, jelenleg Săuca Romániában.
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rangban szerelt le. 221 Az 1920-as években több etiópiai utazást tett, majd feltehetően hazatért,
s Miskolcon telepedett le, talán jogot végzett. 222
Nem tudjuk pontosan, hogy Demeter mikor és milyen céllal érkezett Etiópiába. 1924ben Arusszi tartományban tett utazást Potoczky Géza nevű barátjával, ill. ugyanitt
Potoczkyval, valamint Buczy Ferenccel és Gálffy Bélával ültetvényes gazdálkodásba
kezdett. 223 A földterület bérleti jogát az olasz konzulátuson keresztül hivatalosan intézték,
letelepedési engedélyük azonban nem volt. 224 A farmot „Otto-farmnak” keresztelték el, ami
talán Habsburg Ottóra utal, s esetleg arra, hogy a magyar telepesek rojalista érzelműek
lehettek. Demeter könyvének egyik fényképaláírásaként „tenyésztelepeket” említ, ezért
valószínűsítjük, hogy állattenyésztéssel próbálkoztak. Demeter, bár ilyen irányú végzettséggel
nem rendelkezett, orvosi rendelőt is üzemeltetett, amelyben a környék lakosságát látta el.225
Sajnos, nem tudjuk, mi történt a farmmal, de bizonyos, hogy a magyar farmerek egyike,
Buczy Ferenc, 1925. december 6-án az addisz-abebai amerikai kórházban meghalt.226
Demeter ugyanebben a hónapban szintén az etióp fővárosban tartózkodott, ahol csatlakozott
Grühl német tudós expedíciójához. 227
A Grühl-expedíció hivatalos neve „Deutsche Nil–Rudolfsee, Kaffa-Expedition” (Német
Nílus–Rudolf-tó–Kaffa expedíció) volt, amelynek vezetője Max Grühl antropológus volt.
Részt vett benne Grühl fia, valamint Wilhelm Kiermeier ismert német operatőr is. 228 Az
expedíció célja Nyugat-Etiópia feltárása volt, nagyjából ugyanazon az útvonalon, amelyet a
19. század végén az osztrák Bieber tett meg. Demetert, mint az expedíció vadászát és
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felügyelőjét alkalmazták. 229 Az útvonal a leírás alapján többé-kevésbé rekonstruálható; az
expedíció az egykori Dzsimma, Limmu és Kaffa tartományokat járta be.
Jóllehet Demeter érzékelhetően nem tudományos igénnyel szemlélte környezetét, és
időnként kimondottan rasszista megfogalmazásokkal élt, néhány megállapítása figyelemre
méltó. Felismerte például, hogy az etiópiai rabszolgaság lesz majd egy évtizeddel később az
egyik ürügy az ország elleni háborúra, „mert hiszen nem kapitalista, hanem a legszociálisabb
érdekek jegyében indul” majd. 230 Ugyanakkor pontosan tudta, hogy az etiópiai rabszolgaság
egészen más társadalmi jelenség, mint azt akkoriban Európában gondolták:
„A rabszolga vagyon, kincs ebben az országban, akinek drága pénzen vett rabszolgája
van, az ápolja, gondozza, majdnem kényezteti. Ha magánjogi helyzetük nem is valami
irígylésre méltó, az életük semmivel sem szerencsétlenebb, mint az abesszín lakosság
nagy részét alkotó gabbároké [jobbágyoké]. Az abesszín családi élet a lehető
legpatriarkálisabb.” 231
Valóban, ebben az időszakban, Etiópiában a rabszolgaság leginkább a házi rabszolgaság
jellegét öltötte, s a rabszolgák rendszerint ugyanabban a helységben éltek és ugyanazt ették,
mint gazdáik. Demeter írásának idején (az 1920-as évek közepén), elsősorban a brit sajtónak
„köszönhetően” lett nemzetközi ügy az etiópiai rabszolgakereskedelem és rabszolgatartás. A
régensherceg, rasz Tafari 1923-ban betiltotta a rabszolgakereskedelmet, s 1924-től
meghirdette a rabszolgatartás fokozatos felszámolását is. 232 Ez azonban csak igen lassan
haladt, mert a felszabadított rabszolgáknak nem volt hova menniük. Miként Demeter
megfogalmazza:
„Ma az abesszíniai rabszolgák 99 %-a annyira meg van sorsával elégedve, hogyha
valaki azzal állna eléjük, hogy máról-holnapra szabad emberekké lettek, mehetnek
ahová akarnak, térden állva könyörögnének a gazdájuknak, hogy ne kergesse el őket a
biztos pusztulásba.” 233
Mint korábban már utaltunk rá, Demeter írásaiban sajátosan keveredik a korszakra
jellemző rasszizmus és a „romlatlan” afrikaiak magasztalása. Egy jellemző példa:
„Az európai szemtől még nem látott Botor-hegység rejtett zugaiban élő nép újra
megerősített régi hitemben: „az afrikai bennszülött a világ egyik legjobb indulatú népe”,
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s annak a szomorú valóságnak, hogy ma a feketék kilencven százaléka akasztófára való
csirkefogó: kizárólag az európiaiak az okai!” 234
Másik művében ugyancsak kifakad az európai civilizáció ellen, s a szomorú jövő
jóslatával sem marad adós:
„A spanyolok, portugálok vérengző rablóbandái helyett apostolokat kellett volna
küldeni, kik a romlatlan, jóindulatú lakosságot megnyerték volna az európai kultúra
számára. Ha vérfürdő helyett szabad előadásokat tartottak volna a tudásra szomjas
bennszülötteknek, akkor a mai keveredett, vérbajos, tolvaj, minden gazságra képes,
csalni, lopni, rabolni vágyó feketék helyett értelmes, munkás, boldog nép szolgálná az
egész emberiség közös célját. A civilizált emberiség egykori botlásáért majd a későbbi
utókor fog valamikor véresen megfizetni, ha kirobban egyszer a ma alárendelt fajok
évszázados gyűlölete, a vadul pusztító, vérengző, népeket, fajokat irtó európaiak
ellen.” 235
Demeter harmadik útjára szintén egy tudományos expedíció vezetőjeként jutott el.
Három New York-i ornitológus (Withe, Klean és Handsome nevűek) kérte fel egy expedíció
megszervezésére, Limmu tartományba. 236 Az expedícióhoz váratlanul csatlakozott Lady
Lingworth, egy angol nő, akinek jelenléte komplikáltabbá, egyszersmind komikusabbá tette az
expedíció kivitelezését. Az útleírásnak egyebekben sem történeti, sem néprajzi értéke nincs.
Demeter állítása szerint a három amerikai „ornitológus” helyett maga gyűjtötte a tudományos
anyagot, mégpedig negyvennyolc nap alatt mintegy ötszáz madarat, köztük három addig
ismeretlen fajt. 237
Könyvének vége felé Demeter elmeséli, hogy korábbi expedíciójának szolgái
Magyarországon (Alsófügödön) meggyűrűzött gólyát fogtak. A madarat beszolgáltatták az
etiópiai hivatalnak, amely azonban nem tudta, hol van a gyűrűn feltüntetett „Hungaria”, s az
éppen arra járó Demeter segített nekik. Ennek kapcsán a szerző malíciózusan kritizálja a
Horthy-korszak diplomáciai gépzetetét, amennyiben:
„Ezek szerint ma már él egy abesszín, aki tudja, hogy hol fekszik Hungária. Többet
igazán nem kívánhat egy olyan ország amely nehezen kivasalt adókból, többmilliós évi
költséggel tartja fel eredményesen működő diplomáciai testületét. Az más blattra
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tartozik, hogy Csehszlovákia több vagon importtal szerepel az abesszín kereskedelmi
mérlegen.” 238

Dr. Mészáros Kálmán (1)

Dr. Mészáros Kálmán 1894-ben született Gyulán. Irattáros édesapjának otthona a gyulai
Almásy grófok vadaskertjének tőszomszédságában állt, ami hozzájárult Mészáros korán
kialakuló természetszeretetéhez. Érettségi után a kolozsvári egyetem orvoskarára iratkozott
be, aminek elvégzése után azonnal a frontra vezényelték, mint hadikórházi sebészt. Lőtt és
szúrt sebek gyógyításában szerzett tapasztalatait később bőven tudta kamatoztatni Etiópiában.
Az I. világháborút követően körzeti orvosként dolgozott Gyöngyösön, majd az erdélyi
Pecséren. 239 Később ismét szülővárosában praktizált, ahol kezelőorvosa volt a Dörflinger
családnak. Feltevésünk szerint Dörflinger Sándor (ld. korábban) élményei késztették arra,
hogy Etiópiában próbáljon szerencsét. Egy utalásunk van arra nézve is, hogy szerelmes lett
Dörflinger feleségébe, s talán ez is közrejátszott döntésében. 240 Könyvét etiópiai tartózkodása
alatt vezetett naplója alapján írta. 241 Dr. Mészáros Kálmán 1924. júniusában indult Afrikába:
„A végtelen mongol pusztákról hozott vándorlás ősi ösztönének engedelmeskedtem,
amikor egy júniusi sötét estén, hátatfordítva a magasabbrendű kultúrának, a lángsugarú
nyár örök hazája, Afrika felé elindultam, hogy feltárjam régi vágyaim előtt Afrika
legismeretlenebb, legérdekesebb földrészének, Abesszinia ősvadonjainak elzárt,
varázslatos mélységeit.” 242
„Abesszíniába” Marseille érintésével jut el az „Angkor” nevű óceánjáró hajón.
Dzsibutiból a már jól ismert vasút vitte Addisz-Abebába. Mészáros egész könyvén végig
érezhető egyfajta faji szemlélet, amely azonban nem lépi túl a korszakra általánosan jellemző
fehér attitűdöt. A dzsibuti-i vasútállomáson találkozik először etiópokkal. Első benyomásáról
így ír:
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„Nagyon jó benyomást tesznek rám. Nyugodtan, halkan beszélgetnek egymással,
illedelmes viselkedésük példaszerű. Nők, férfiak vegyesen. Tiszta fehérben vannak. A
férfiak élestöltényekkel teletűzdelt derékövet viselnek, a nőknek cipőjük van; a férfiaknak
csak meztelen lábukfeje látszik; a hosszú, fehér, szűk nadrág bokán alul a sarkig ér.
Lábuk meztelen, de – tiszta és – pedikürözött!” 243
Majd az Etiópia felé szaladó vonaton gyötri a honvágy:
„Elgondolkozom. Mit keresek én itt, ebben a lakatlan, iszonyatos, idegen világban?!
Elcsitulhatnak-e a bús vágyak, melyek délszakra űztek, a nagy feketeszárnyú lepke nem
fog-e itt is a lélekre nehezülni; eltűnik-e a jéghegy – a múlt, vagy ismét árnyék vetődik az
öröm ragyogására? [...] De az élet parancsa – élni kell és – menni kell tovább!” 244
Hamarosan meg is érkezett az etióp fővárosba, ahová „délután öt órakor futott be a
vonat, kiabáló, ujjongó bennszülött sokaságtól fogadva, az őskeresztény amharák
boldog, szép fővárosába: Addis-Abebába.” 245
Nem világos, hogyan kapott orvosi állást Mészáros. Ő maga erről azt írja, hogy midőn a
trónörökös, rasz Tafari és kísérete 1924. őszén európai tanulmányútjáról hazatért, számos
etióp arisztokrata keresett európai orvost „csak azért, hogy haszonleső, önző, anyagias
érdekeiket egymással szemben minél erősebbé, hiúbbá és provokálóbbá tegyék” – írja
Mészáros igaztalanul, hiszen ekkoriban még nemigen lehetett volna etióp orvosokkal
helyettesíteni az európaiakat. 246 Más információ arról szól, hogy első etiópiai állásához
addisz-abebai görög kereskedőbarátai révén jutott. 247 A fenti idézet egyben az első eset
Mészáros könyvében, amikor az amhara arisztokráciáról kedvezőtlen képet fest, de nem az
utolsó. Ebben minden bizonnyal első munkaadójának magatartása játszott főszerepet.
Mészáros ugyanis rasz Hajlunál, Godzsam tartomány uralkodójánál kapott orvosi állást, s így
a fővárostól távol, „Abesszínia legsötétebb zugába” került. Sajnálatos, hogy rossz
tapasztalatait a későbbiekben általánosításként látjuk viszont.
Több napos, viszontagságos, öszvérháton megtett út végén, 1925. február 26-án jutott el
Godzsam fejedelmi székhelyébe, Debre Markoszba. Másnap tett először tisztelgő látogatást a
fejedelemnél, amely mindössze tíz percig tartott. Mészáros feltehetően még Addisz-Abebában
kötött szerződést rasz Hajluval, ám tevékenységének színhelyén hamarosan tapasztalnia
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kellett, hogy a fejedelemnek esze ágában sincs betartania ígéreteit. Mészáros hetekig piszkos
kunyhóban kénytelen lakni, az ellátmánya időnként nem érkezik meg, nem szólva az orvosi
rendelőről, amely kezdetben egyáltalán nem is létezik.
Közben betekintést nyerhetünk az etióp arisztokrata (rasz Hajlu) mérhetetlen
gazdagságába, amikor megmutatja Mészárosnak a fejedelmi kincstárat, de Mészáros leírásán
átüt, hogy ez a gazdagság terméketlen, mindent áthat az enyészet és a nemtörődömség
érzete. 248
Mészárosnak külön erőfeszítésébe kerül az orvosi rendelő felállítása. Levegőtlen és nem
kellő szellőzéssel rendelkező helységet bocsátanak a rendelkezésére, amelyben bútorok
sincsenek. Mészáros azonban nem volt „elveszett” ember:
„Pár nap alatt készen volt a rendelőhelyiség. Egy pár tucat petróleumosládát szétvertek
az asztalosok s ezekből és faragott karókból összeállították a patika és a műszerek
állványait. Operációsasztalul egy zebuökörbőrnek csíkokra hasított s annak szalagjaiból
font bennszülött ágy szolgált. Még nedves és szagos volt, amely csak még jobban fokozta
az istállószag fojtó erdejét.
Tehát végre megkezdhettem orvosi működésemet, egy írnok és három „szanitéc”
asszisztálása mellett. Az írnok főleg felügyelő szerepet tölt be mellettem, nehogy a
betegeknek ingyen gyógyszereket és ingyen orvosi segítséget adjak. Mindenkinek be kell
diktálnia a nevét az orvosi könyvbe, azonfelül tartózkodási helyét és egy kezest, „vászt”
kellett hoznia. Ha az írnok úr nem ismeri személyesen a kezest, vagy a beteg nem tud
„vászt” kijelölni, nem részesülhet orvosi segélyben.” 249
Bár Mészáros orvosi esküjéhez mindvégig hűséges maradt, hamarosan ráébredt, hogy
helyzete tarthatatlan. Nemcsak a rasz ígéretei maradtak el folyamatosan, hanem egy
alkalommal, feltehetően egy részeg ember, fizikailag is megtámadta. A merénylőt Mészáros
„dzsiu-dzsicu” fogással tette ártalmatlanná. 250 Magányában és kiszolgáltatottságában gyakran
vette elő hegedűjét, amelyen a jelek szerint kiválóan játszott.
A rasz, ha nem is tartotta be a szerződésben vállalt kötelezettségeket, más módon – talán
kárpótlásul – igyekezett szórakoztatni Mészárost, akinek így teljesült először egyik kívánsága,
az afrikai vadászat. Ezen az első vadászexpedíción a Tana-tó környékét barangolhatta be. A tó
központi szerepet játszott később az 1935–36-os olasz–etióp konfliktusban (Mészáros könyve
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1938-ban jelent meg), így ezzel kapcsolatban a szerző néhány utalást tett. Ezeket azonban
azzal a kommentárral fejezte be, hogy „ez volt az a sokat emlegetett Tana-ügy, amelynek
elintézése a Négusnak veleszületett fehérgyűlölete és bizalmatlansága folytán sohasem
fejeződött be.” 251 Hailé Szelasszié ezzel szemben sohasem volt fehérgyűlölő, amire életének
számos epizódja a bizonyság (francia nevelője, tanácsadói stb.). Mészáros a vadászat
folyamán megismerkedett rasz Hajlu fiával, Tasszammával. Ugyancsak ezen utazásának
leírásából tudjuk meg, hogy nemcsak fényképezett, hanem filmezett is az expedíciókon.
Sajnos a forgatott felvételek hollétéről nincs információnk. 252 Ezzel az első expedícióval
Mészáros igen elégedett lehetett, mert valóra vált minden afrikai vadász álma: oroszlánt
lőtt. 253
Mint említettük, Mészáros magányát gyakran hegedűjátékkal enyhítette, amely elnyerte
az etiópok tetszését is. Így került a doktor Szeble Vongel (Mészárosnál: „Szavlongyel”)
közelébe, aki a detronizált lidzs Jaszu felesége s rasz Hajlu lánya volt. Az ex-császárné
Godzsamban külön udvart tartott, s egy napon Mészárosért üzent, hogy az csak neki játsszon.
Mészáros eleget tett a kérésnek. Találkozásukat így írja le:
„Inkább alacsony, molett nő; lehet vagy huszonöt éves. Gyönyörű nagy, fekete, csillogó
szemei és elefántcsontfehérségű fogsora, amelyek a sárgás arcbőr finomságával együtt
igazi keleti szépséggé avatják. […] Előhozatom a hegedűm és játszani kezdek magyar
dalokat. Ilyenkor lélekben mindig otthon voltam. […]
–

Nagyon szomorú lehet, amit most énekelt, – szólt fátyolos hangon.

–

Igen, szomorú, – válaszoltam. Az idegenbe szakadt magyar élete örökös
kálváriajárás, mert a mi lelkünkben mindennap meghalunk s nyugtalan éjszakákon
tomboló, kínzó álmokat élünk át. […] Pedig én még a leggyengébbjeihez tartozom
azoknak, akik ezekre a melódiákra megtanítottak, – mesélek tovább, nagyot nyelve, –
mert az erősek és igazak otthon maradtak, szenvedőlélekkel nyomorogva is
kitartanak s viszik helyettünk is a keresztet, amelyen mindennap megfeszíttetnek.” 254

Mészárostól másutt sem idegen az efféle szentimentalizmus s az önvád, amiért elhagyta
Magyarországot.
Rasz Hajluval folytatott beszélgetéseinek egyikén szóba került rasz Tafari és kíséretének
(köztük Hajlunak) 1924 folyamán tett európai körútja. Mészáros ez alkalommal sérelmezi,
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hogy az etióp delegáció az első világháborúban vesztes államokat – köztük Magyarországot –
nem méltatták figyelmükre. A rasszal folytatott beszélgetés alkalmával minden esetre sor
került a fejedelem és Mussolini találkozásának elbeszélésére, amelyet Mészáros naplójában
rögzített:
„Mikor Olaszországba érkeztünk – kezdi mesélni a Ras –, mindenfelé csak egy ember
nevét hallottuk: MUSSOLINI, MUSSOLINI. Mindenfelé csak az ő arcképét láttuk az
utcákon, kirakatokban, vendéglőkben. Nagyon szerettem volna már látni én is és a
többiek is, milyen ember lehet az olaszok vezére. Ez a vágyam nemsokára teljesült.
Az olasz király mindnyájunkat meghívott rövidesen a királyi palotába. Erre az alkalomra
sok tábornok és miniszter is hivatalos volt, de én csak MUSSOLINIRE voltam kíváncsi.
Mint a bemutatkozásoknál illik, levett kalappal üdvözöltük az olasz „mangiszt” –
kormány – tagjait. Mindenki nagyon szépen üdvözölt vissza bennünket, de az egyik
éppen csakhogy érintette jobb mutatóujjával magas, fekete kalapjának szélét.
–

Manno – ki ez – kérdem diszkrét csendességgel tolmácsunkat.

–

Mussolini szacsó-nacsó – Mussolini ő kegyelmessége.

–

Hm! Várj csak – gondoltam magamban. Pár nap múlva ismét hivatalosak voltunk
ebédre. Most már ismertem személyesen is Mussolinit. Megint sok miniszter gyűlt
össze a tiszteletünkre. Mikor Mussolinihez közeledtem s ő is tesz felém egy-két lépést,
széleskarimájú kalapom jobbkezem mutatóujjával megbököm s így üdvözlöm
Mussolinit. […]

–

Mint a zsarátnok, amelyből kicsap a láng, egyszerre olyan lett a szeme Mussolininek.
Odafordul a tolmácshoz és rámintve a fejével, kérdez valamit. Hallom, hogy a
tolmács a nevemet említi:

–

Ras Hailu szacso-nacso.

–

Az én országomban a minisztere fejét illedelmesen szokták üdvözölni – fordítja a
tolmács.

–

Igaz – válaszolok én. – De a minap én levett kalappal üdvözöltem a Kegyelmes Urat
s Ön csak az ujja hegyével bökte meg a kalapja szélét; így fogadta köszöntésemet.
Azt hittem, hogy ez a szokás Olaszországban. – Mussolini Olaszország feje, én pedig
Godzsámnak vagyok az ura. Egyenrangú urak vagyunk.” 255

Különös, hogy Mészáros nem kommentálja az esetet különösebben, pedig máshol
folyamatosan felemlegeti az etiópok „fehérgyűlöletét”, amelyet éppen a fent idézett esetek
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tápláltak. Ugyanitt Mészáros interpretálásában olvashatunk még az említett etióp delegáció
angliai tartózkodásáról. Megtudjuk, hogy a protokoll alapján rasz Tafari az angol király
jobbján, Hajlu pedig balján foglalt helyet. A brit uralkodó beszélgetést kezdeményezett
Hajluval, azonban a rasz nem beszélt egyetlen világnyelvet sem. 256
Mészáros többször tanújelét adja szociális érzékenységének. Amikor megtudja, hogy a
rasz óriási árat kér a magyar orvos által beadott injekcióért, felháborodik: „Egyszerre sajnálni
kezdtem ezt a kizsákmányolt, elnyomott népet. Ki lesz itt s mikor ér ide a Megváltó?”257 A
későbbiekből azonban kiderül, hogy nem minden etióp tartományúr bánt ennyire mostohán a
népével.
Mészáros Kálmánnak sok viszontagság után szó szerint meg kellett szöknie a rasztól.
1925. november végén vágott neki az életveszélyes útnak (papírok, útlevél, a szokásos
menlevelek nélkül), s 1926. januárjában ért Addisz-Abebába. Itt első dolga volt, hogy a
holland követség útján kártérítési pert indított rasz Hajlu ellen, amelyet meg is nyert. 258 Az
így szerzett pénzből Mészáros rendelőt nyitott, s az addisz-abebai felső tízezer orvosa lett.
Gajdács Mátyás és Dörflinger Sándor mellett ő volt az, akinek nem voltak anyagi problémái.
Praxisa mellett rendszeresen jutott ideje vadászkirándulásokra is, sőt olykor magyar
vadászokat kísért el, mint pl. gróf Széchenyi Rezső. 259 Hamarosan keresett orvos lett az
uralkodó család berkeiben is. Így például kezelte Hailé Szelasszié császár fiát, Aszfa Vosszen
herceget is, aki akkoriban Volló tartomány kormányzója volt, Desszié székhellyel. 260 1929.
novemberében a császár keresztapja, dadzsazmacs Masasa Volde vette igénybe szolgálatait
Kambata tartomány hasonnevű székhelyén. 261 Ez ismét új alkalmat teremtett Mészáros
számára, hogy a vadban bőséges Omo folyó vidékén vadásszon. Vadászatai során értékes
néprajzi és állattani megfigyeléseket is tett. 1932-ben ismét Kambatában tartózkodik.262
Mészáros megemlékezik a kambatai kormányzó feleségéről, vojzeró Manna Lebesről,
dicsérve annak műveltségét és tudásszomját. 263 A rendelkezésünkre álló adatok arra utalnak,
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hogy különösen jó kapcsolatba került az etióp kormányzóval, s ettől kezdve egészen az olasz–
etióp háborúig Masasa Volde szolgálatában állt. 264
1930-ban Mészáros akaratlanul is szemtanúja lett fontos etióp hatalmi harcoknak. Bár
1916 óta hivatalosan Zauditu császárnő (II. Menelik mostohalánya) uralkodott az országban,
valójában a koronaherceg, rasz Tafari Makonnen ragadta magához a hatalmat. Tafari 1928ban királlyá (négus) koronáztatta magát, ami cselekvésre késztette a belső ellenzéket, élén
Zauditu férjével, rasz Gugszával. 265 Az összetűzés az 1930-as ancsemi csatában öltött végleg
fegyveres formát, amelyben Mészárosnak, mint Tafari hadseregének az orvosa kellett részt
vennie. Élményeiről Mészáros részletesen megemlékezett. 266
Mészáros jelen volt Tafari 1930. novemberi, császári koronázásán (igen sajnáljuk, hogy
erről semmit nem írt), s a reformer császár kikérte a magyar orvos tanácsait az etióp
egészségügyi

rendszer

megteremtésére

vonatkozóan.

Sajnos

azonban,

Mészáros

elképzeléseiből nem valósulhatott meg semmi, feltehetően a néhány évvel később
bekövetkező háború miatt. 267 Az udvar diplomataként is számított a nyelveket beszélő
orvosra: 1931-ben tagja volt a dadzsazmacs Gebre Mariam által vezetett katonai
küldöttségnek, amely határkiigazításról tárgyalt Olasz-Szomáliában. 268

Dr. Sáska László (1)

Dr. Sáska László 1890-ben Nagyenyeden született, sokgyermekes, szegény család
fiaként. A híres helyi Bethlen Kollégiumban töltött tanulóévek meghatározóak voltak
számára. Itt szerezte természetszeretetét és kiolthatatlan humánumát. Érettségi után a
kolozsvári egyetem orvoskarára jelentkezett, azonban az I. világháború kitörése miatt (négy
éves frontszolgálatot töltött) csak jó pár éves késéssel szerzett diplomát Budapesten. 269
A trianoni katasztrófa miatt előbb Budapesten, majd Isaszegen nyitott rendelőt. Közben
megnősült, lánya is született, de házassága később megromlott, így első feleségétől elvált.
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Később feleségül vette lányának gimnáziumi osztálytársát, Mojzsis Máriát. 270 Feltehetően
nem csupán anyagi okok, hanem a „közbeszéd” miatt döntöttek úgy 1932-ben, hogy
kivándorolnak Afrikába. Előbb Mogadisuban, Olasz-Szomália székvárosában próbálkoztak
megélni, de az itteni éghajlat és a hegyek hiánya arra késztette őket, hogy Etiópiába
költözzenek.
Etiópia fővárosában, Addisz-Abebában, eleinte dr. Mészáros Kálmán segítette őket az
újrakezdésben. Később azonban kettejük viszonya egy fatális félreértés nyomán megromlott,
jellemző, hogy sem Sáska, sem Mészáros nem említik egymást írásaikban! 271 A
társaságkedvelő Mészárossal ellentétben Sáskáék egyébként is visszahúzódó életet éltek.
Sáskáék a későbbiekben Jirga-Alembe, Szidámó tartomány fővárosába költöztek, hogy
ott a császár vejének, rasz Desztának a szolgálatába álljanak. A munka nem volt csekélység.
Amint Sáska szerényen megemlékezik róla:
„A nagy területű kormányzóság egészségügyi ellátását és később a dél-abesszíniai
hadsereg egészségügyi megszervezését magam végeztem, néhai Rogue Cambier belga
kiképzőtiszt támogatásával, aki katasztrofális gyorsasággal bekövetkezett haláláig YrgaAlemben a katonai kiképzés nehéz munkáját látta el.” 272
Sáska gyakorlatilag mindenféle orvosi feladatot ellátott a sebészettől a szülészetig, míg
felesége az asszisztens és a titkárnő feladatát látta el mellette. Egyes adatok szerint Sáska
mintegy négymillió ember egyetlen orvosa volt, így méltán kiérdemli az „Etiópia Albert
Schweitzere” elnevezést. 273
Sáska és felesége szerette Etiópiát és az etiópokat, akik szívesen látták a tehetséges
orvost: „Az abesszín legszívesebben látja országában a fehér orvost. … feltéve, ha mentes
mindeféle politikai elfogultságtól és főképpen, ha nem tartozik abba a népcsoportba, amely
állandóan Juda oroszlánjának a bőrére spekulál.” 274 Azaz: nem olasz. Nem hallgatta el azt
sem, hogy az etiópok joggal gyanakvóak az európaiakkal szemben:
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Magyarországról ismerhette egymást, mivel mindketten a kolozsvári egyetemet látogatták. Közel azonos
időszakban, Mészáros 1914–1918, Sáska 1912–1919 között volt az egyetem hallgatója.
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„Afrika az Európából kimenekült kétes egzisztenciák hazája, akik vagyonszerző vágyukat
fokozott mértékben érvényesítik. A bennszülött ellenben jó és tiszta lelkű életet él, és
hagyományaihoz ragaszkodik. Ha erkölcsi hibák mutatkoznak, azokat legtöbbször a
fehér embertől vette át.” 275
Minden szimpátiája mellett is tárgyilagosan alkotott véleményt az etiópokról:
„Az életet általában nem becsülik sokra. A haláltól nem félnek. Ebben rejlik titka annak,
hogy erős országot tudtak alapítani, és azt az annyi prédára éhes nagyhatalmi
törekvéssel szemben máig is fenn tudták tartani. […] Abesszínia népe igénytelen, de
acélizmú emberanyag. A fegyverrel kitűnően tud bánni, és szellemi képessége is
magasan fölötte áll Afrika többi népének.” 276
Sáska, aki fiatal éveiben maga is sokat nélkülözött, érzékeny volt a szociális problémák
iránt. Nem hagyta szó nélkül, hogy
„Abesszíniában a nemzeti vagyon elosztása igen aránytalan. Mérhetetlen gazdagságot
találunk a még mérhetetlenebb szegénység mellett. Vannak olyan öreg emberek a
főváros környékén, akik papírpénzt még nem láttak. Dolgozó néposztálya, az úgynevezett
gurágiak, a tallér negyedrészéért egy egész napig a legnehezebb munkát végzik.” 277
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Tudományos tevékenysége eredményeként Etiópiában felfedezett egy új növény- és két
állatfajt, amelyek azóta az ő nevét viselik. 279 Igen ritkán és mindig név nélkül emlékezik meg
magyar honfitársairól, akiknek jelentős része valamilyen magánéleti probléma miatt hagyta el
hazáját. Egyikükről ezt írja: „egy jól átdorbézolt éjszaka után egy kártyalapon elveszített
mindent, és hogy cselekménye következményeit elkerülhesse, egyenesen erre a fekete
földrészre zuhant.” 280 Nem tudjuk, kiről szólhat a részlet, de Áment Ferencre gyanakszunk,
aki korábban országgyűlési képviselő is volt Magyarországon! 281 Másutt Sáska megemlékezik
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Sáska László: Jog és törvény Abesszíniában. In: Győrfi: i.m. p. 79.
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Sáska László: Afrikai kaleidoszkóp. Uo. p. 138.
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Kubassek János: Sáska László tudományos munkássága Afrikában. In: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 8.
(1990.) pp 15–20. Itt említjük meg, hogy tudományos kutatásait később sem hagyta abba, s neves malária- és
rákkutató lett. Az elsők között mutatott rá arra a jelenségre, hogy a rák „civilizációs” betegség is.
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egy „szűkös anyagi viszonyok között tengődő” magyarról is, akinek egyetlen kocáját és hat
malacát falták fel a vándorhangyák egyetlen éjszaka. 282
Ellentétben Mészárossal, Sáskáéknak sikerült jó kapcsolatot kialakítani a vidéki
tartományúrral és családjával. Rasz Deszta, Szidámó tartomány kormányzója (Sáska olykor
helytelenül királyként emlegeti) és Sáska jól megértették egymást. Viszonyuk sokkal több volt
egyszerű munkáltató–alkalmazott viszonynál. Sáska sokra becsülte „főnökét”:
„Nem láttam még embert hasonló magas polcon, akit emberei úgy szerettek volna, mint
Ras Destát. De meg is érdemelte. Apja volt minden emberének. Nem volt olyan kérés,
olyan dolog, amivel hozzá nem lehetett volna férkőzni.” 283
Sáskáék a jelek szerint boldog és megelégedett életet éltek Etiópiában, amelyet
váratlanul tört derékba az olasz agresszió. A háború és a megszállás alatti, ugyancsak
figyelemre méltó tevékenységüket később tárgyaljuk.

Gajdács Mátyás (2)

Gajdács, mint az előző fejezetben láttuk, először 1911-ben járt Etiópiában, majd ismét
oda ment 1914-ben a Kovács Ödön-féle expedíció tagjaként, s az I. világháború kitörése miatt
ott is ragadt. Csak 1920-ban tudott ismét hazamenni Magyarországra, azonban úgy döntött,
végleg Etiópiában telepedik le. Ezt követően már csak egy ízben látogatott haza 1934-ben.
Feltételezésünk szerint ekkor nősülhetett meg. 284
Addisz-Abebában Gajdács sikeres vállakozó lett: mindvégig ő volt a leggazdagabb
magyar Etiópiában. A később érkező magyarokat szinte kivétel nélkül ő segítette az első
időszakban. Tudomásunk van arról is, hogy baráti levelezésben állt több magyarországi
kutatóval, például Kittenberger Kálmánnal. 1965-ig tartó etiópiai életének ugyanakkor
meglehetősen kevés részletét ismerjük, aminek oka, hogy Gajdács – tudományos cikkeken
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Sáska L.: Úttalan utakon. In: Magyar Vadászújság, 1935/6. és 8. szám., valamint Győrfi: i.m. p. 105.
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Egy 1935-ben megjelent (de korábbi ismeretségen és információkon alapuló) cikk szerint Gajdács félt a
nősüléstől. (Gebhardt Antal: Magyar gyűjtő Abesszíniában. In: Búvár, 1935. pp 698–700.) Hogy végül mégis
megnősült az egyértelműen kiderül a Békéscsabai Munkácsi Múzeum Aadattárának (a továbbiakban: BMMA)
anyagaiból. (A Réthy Zsigmond által összegyűjtött Gajdács-gyűjtemény egységesen 1832/1987. jelzet alatt
található.) Ugyancsak egyértelmű, hogy nősülésével magára vonta családjának haragját, akik egyébként is
„csavargónak” és a „család szégyenének” tartották Gajdácsot. Egy fénykép tanubizonysága alapján (dr. Povázsay
Éva tulajdonában) Gajdács Etiópiába is kivitte fiatal, csinos feleségét. Később azonban „valami” történhetett, s
feltevésünk szerint Gajdács felesége egyedül tért vissza Magyarországra.
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kívül – csak elvétve ragadott tollat. A tudomány elsősorban, mint ornitológust tartja számon,
munkássága ma is alapvető Etiópia madárfaunájára nézve. 285 E mellett végzett néprajzi
megfigyeléseket is, ezeknek értékét azonban Gajdács csekély szakértelme okán legalábbis
kétségesnek tartjuk. 286 Egzisztenciáját elsősorban preparátori munkával teremtette meg, s
feltehetően a császári család számára is végzett ilyen tevékenységet. Sajnos, nem tudjuk
hogyan élte meg a háború és az olasz megszállás időszakát, pedig mindvégig Etiópiában
tartózkodott.
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árusításával, és olykor – sikertelenül – farmgazdálkodással is megpróbálkozott, a jelek szerint
inkább csak saját kedvtelésére. 287
Nincs pontos információnk az általa bejárt etiópiai területekről, de tudjuk, hogy
elsősorban a fővárostól délre fekvő tóvidék és az Avas folyó felé kalandozott, s egy ízben
elérte a Stefánia-tavat is. Ezen kívül járt Danakilföldön és Ogadenben is (Kelet-Etiópia).288
Saját preparátumait részben a Magyar Madártani Intézetnek, részben a Természettudományi
Múzeumnak adta el. Sajnos mindkét gyűjtemény megsemmisült 1945-ben, illetve 1956-ban.
1963-ban még meglévő gyűjteményét ismét megvételre ajánlotta a Természettudományi
Múzeumnak, azonban az intézet anyagi okok miatt annak csak egy részét tudta megvásárolni.
Így Gajdács anyagának zömét a belga Királyi Közép-afrikai Múzeumnak (Tervuren) adta el.
1965-ben néhány hüllő preparátumot a szegedi Móra Ferenc Múzeum vásárolt meg. 289
Rövid novelláiból kiderül, hogy anyagi sikerei ellenére magányos, szerencsétlen
embernek érezte magát, minden bizonnyal sikertelen házassága és meg nem értő hozzátartozói
miatt. 290
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Madártani cikkeinek jegyzéke: Papp József–Réthy Zsigmond (szerk.): Magyar Madártani Bibliográfia.
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többszöri költözés során „lába kelt”. Bankovics Attila (Természettudományi Múzeum) tájékoztatása. (e-mail,
2007. december 17.)
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Dörflinger Sándor

Korábban érintőlegesen már foglalkoztunk Dörflingerrel, mint a Kovács Ödön-féle
expedíció fotográfusával (1914–1915). Dörflinger Sándor 1888-ban született Mezőberényben,
sokgyermekes családban. Gyermekkorát Békéscsabán töltötte. A fényképész szakma
kitanulása után előbb Békésen dolgozott, majd 1912-ben Budapestre költözött. Nyughatatlan,
kalandvágyó természetű volt. 291 1914-ben utazott Etiópiába Kovács Ödön és Gajdács Mátyás
társaságában.
Az expedíció felbomlása után Dörflinger önállósította magát és gazdag etiópokat kezdett
fényképezni, sőt festeni. 292 Az első világháborút így társaival ellentétben könnyedén
átvészelte, sőt meg is gazdagodott, jóllehet többször volt súlyos beteg (malária és
spanyolnátha). 293 1920-ban tért haza nagy kerülővel, Franciaországon és Genfen át.294
Özvegyének visszaemlékezéséből kiderül, hogy Dörflinger ekkorra vagyonos ember lett:
közeli rokonainak fél-fél kilogramm aranyport és értékes állatbőröket ajándékozott. Rövid
magyarországi tartózkodás után, Dörflinger és Gajdács azt tervezte, hogy hamarosan
Etiópiába utaznak, azzal a céllal, hogy ott mozifilmet forgassanak, svájci ismerősük (bizonyos
Hess) és svájci színészek közreműködésével. A projektből a jelek szerint semmi nem lett. 295
Nem ismert, mivel töltötte az 1921–1923 éveket, talán ismét Etiópiába utazott. 1923.
őszén azonban ismét Békéscsabán tartózkodott, s feleségül vett egy Emmi nevű elvált nőt,
akinek egy kislánya is volt. Ezt követően pár évig Gyulán élt, s dinnyetermesztéssel
foglalkozott, de az ültetvény tönkrement. Gyulán fogadott kislányának kezelőorvosa dr.
Mészáros Kálmán volt, aki egyetlen információnk szerint szerelmes volt Dörflinger
feleségébe. Dörflinger (feltehetően nem ezért) 1925-ben vagy 1926-ban ismét Etiópiába ment,
hogy ott ismét fényképész műhelyet nyisson. Feleségét magával vitte, kislányuk sorsáról
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Nyughatatlan természetét apjától, Dörflinger Celesztin cukrászmestertől örökölhette, akinek kóros vándorlási
szenvedélye volt. (Dr. Povázsay Éva elmeorvos, a család leszármazottjának közlése.)

292

Dörflinger Sándor özvegyének visszaemlékezései. E-mail: 2005. február 18.

293

Dörflinger Sándor: Levél Abesszíniából. In: Körösvidék, 1920. jún. 11. A levél érdekessége, hogy Dörflinger a
baljós hírek miatt azon töpreng benne, vajon Békéscsaba nem tartozik-e már Romániához.
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72

azonban nem tudunk. Dörflinger ismét sikerrel működött Etiópiában, Gajdács mellett ő volt a
kevés számú, biztos egzisztenciával rendelkező magyarok egyike.
Az olasz megszállás azonban kritikus helyzetbe hozhatta (közelebbit nem tudunk),
ráadásul 1939-ben meghalt felesége is. Egy évvel később vakbélgyulladást kapott, amelyet az
olasz orvosok későn ismertek fel, s Dörflinger belehalt. Addisz-Abebában temették el.
Dörflinger, etiópiai tevékenysége során minden bizonnyal több száz (akár több ezer)
fényképet készített. Ezek sorsa, jelenlegi lelőhelye ismeretlen, ami akkor is sajnálatos, ha
tudjuk, hogy a felvételek zömét magánmegrendelésre készítette.

Az „ismeretlen kolónia”

A fentebb megismerteken kívül a két világháború között még több tucatnyi magyar élt
Etiópiában. Róluk való ismereteink azonban egyelőre meglehetősen hézagosak és
bizonytalanok. Az alábbiakban az eddig rendelkezésre álló információk feltárása következik.
Faragó László, egykori főhadnagy az 1920-as évek elején vándorolhatott ki Etiópiába.
Életéről igen keveset tudunk, ami még titokzatosabbá teszi meglehetősen kalandor jellemét.
Faragó, aki eredetileg a Monarchia katonatisztje volt, az őszirózsás forradalmat követően
(vagy az elől) emigrált Etiópiába politikai okokból, miután Magyarországon hagyott lányát
zárdába adta. Etiópiában eleinte dohánytermesztéssel foglalkozott, de hamarosan tönkrement,
s ezután „nagyszerű képességű, művelt ember létére szerény állást vállalt egy hivatalban”.296
Feltehetően kapcsolatban állt a szintén Etiópiában élő Gajdács Mátyással is. Faragó később,
az olasz megszállást követően a megalakuló Magyar–Etióp Kereskedelmi Kft. addisz-abebai
ügynöke lett, amelyről később még lesz szó.
Zsiray Kálmán ugyancsak katona volt: szakaszvezető és topográfus. Feltehetően ő is
békéscsabai származású volt, vagy legalábbis ott élt Etiópiába történt kivándorlása előtt. A
tiszti névjegyzék szerint szolgálatát 1925 és 1939 között szüneteltette; ez idő alatt élhetett
Afrikában. Etiópiában sokat küszködött, Mészáros szerint a legkülönfélébb tevékenységekből
próbált megélni: dolgozott bankban, mint borítékcímző, volt zugfogorvos, próbálkozott
tehenek tartásával és kifőzdével is. 1933-ban rámosolyogni látszott a szerencse: a Magyar
Etiópiai Expedíció akarta hasznosítani szakértelmét és helyismeretét. Azonban az
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expedícióból végül semmi nem lett. Zsiray későbbi sorsa ismeretlen, feltehetően a háború
előestéjén hazatért. 297
Dr. Kerestély Irma Zsiray Kálmán felesége volt, de nem tudjuk, hogy házaspárként
mentek-e Etiópiába vagy csak ott házasodtak össze. Nem világos az sem, hogy miből szerzett
doktorátust, de azt tudjuk, hogy több nyelven beszélt és tanárnőként dolgozott. 1925-ben
érkezett Etiópiába (férjéhez hasonlóan) s állítólag eleinte, mint a császári család franciatanára
dolgozott. Később egy addisz-abebai középiskola lett a munkahelye, sőt – egyelőre nem
igazolt információ alapján – annak igazgatónője. Tudománytörténeti érdekeség, ha igaz, hogy
elkészítette az első (s ezidáig utolsó) amhara–magyar szótárat, amelynek hollétéről azonban
semmit sem tudunk. Betegsége miatt 1932-ben hazautazott Magyarországra, de később ismét
Etiópiába ment. Egyéb tevékenységei mellett magyar lapok tudósításával is fogalkozott. 298
A továbbiakban mindössze felsorolás jelleggel adjuk meg azoknak a személyeknek a
nevét, akikről tudunk. 299
Ament Ferenc egykori magyar országgyűlési képviselőről már említést tettünk. 300 A
békéscsabai Bagossy Zoltán és felesége, 1935-ben történő hazatelepülésük során
Magyarországra hoztak egy Faragó Gyula nevű kisfiút is, akinek apja magyar, anyja pedig
etióp. 301 Az erdélyi származású Buczy Ferenc 1924–25 táján gróf Széchenyi Rezső
vadászkisérőjeként került Etiópiába, de később letelepülni vágyó magyarok oldalán látjuk
viszont. Tragikusan fiatalon halt meg Addisz-Abebában 1925. december 6-án. 302 Buczyhoz
hasonlóan Demeter Géza társa volt Potoczky Imre és Gálffy Béla is, akikről a nevükön kívül
semmit sem tudunk. Hédl Károly volt tengerésztiszt Addisz-Abebában lószerszámok
készítéséből és értékesítéséből próbált megélni, nem tudni, milyen sikerrel. A harmincas évek
közepén bankban dolgozott Blau Jenő, Vágó Gyula, Hegedűs Ferenc és Heilig Miklós,
utóbbinak a testvére, Heilig Károly pedig egy belga tulajdonú szeszgyár munkavezetője volt.
Tudunk egy Pongrácz nevűről is, aki autószerelő volt. Számos magyart név nélkül említenek a
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MUL: Magyar Etiópiai Expedíció. Mészáros (1935), i.m.; Magyarok a Kék-Nílus országában. In: Nemzeti
Ujság (újságcikk a Földrajzi Múzeum gyűjteményben, sajnos dátum nélkül. A továbbiakban: Magyarok);
Magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyvei, 1944.
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Egy volt szegedi tanárnő a négus udvarában. In: Hétfői Rendkívüli Ujság (Szeged), 1935. október 21.;
Magyar igazgatónője van Abesszínia fővárosában az egyetlen állami középiskolának. In: Magyarság 1935. szept.
22. és Magyarok i.m.
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Ahol külön nem jelöltük, ott az információ többnyire a „Magyarok a Kék-Nílus országában” (= Magyarok)
cikkből származik.
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Született Aradon, 1888-ban. In: Országgyűlési Almanach.
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Békéscsabai hír. In: Magyarság, 1935. szept. 7.

302

Barátosi Buczy Ferenc (gyászjelentés). In: Nimród, 1926. febr. 1. Megemlékezik róla Demeter Géza (1930) és
Mészáros Kálmán (1938) is.
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források, pusztán foglalkozásukat említve meg. Ezek szerint volt köztük karosszérialakatos
(talán Pongráczcal azonos), mozitulajdonos (esetleg Dörflinger), szálloda tulajdonos, vajfestő,
elektrotechnikus, kereskedő és pék. Rajtuk kívül néhány vadászról van még tudomásunk, akik
hosszabb-rövidebb időszakot töltöttek Etiópiában: gróf Széchenyi Rezső, Farkas István és
Hégl Béla.
Különösen érdekes, bár mindössze egyetlen újságcikk említi, hogy 1928-ban egy Sándor
G. Sándor nevű, Párizsban élő magyar szobrászművész utazott Addisz-Abebába, azzal a
feladattal, hogy megmintázza rasz Tafari és felesége mellszobrát. 303 A magyar szobrász egy
évet töltött Etiópiában, s közben mindkét szobor elkészült a cikkhez mellékelt fényképek
tanusága alapján. 304 A régens és felesége is modellt ült a szobrokhoz, nyilvánvalóan több
alkalommal is, így a művésznek alkalma nyílt közelről is megfigyelnie az udvar
mindennapjait. „Túlzás nélkül mondhatom: Abesszíniában a négus dolgozik a legtöbbet. …
Soha nem voltam vele egyedül. Audienciák, kihallgatások, tárgyalások és törvénykezés
közben mintáztam portréját.” – írja a szobrász. Beszámol egy történelmi eseményről is: 1928.
nyarán a konzervatív ellenzék nyíltan fellázadt a régens (rasz Tafari) ellen, aki személyes
bátor fellépésével akadályozta meg a vérontást. Mint írja, a régens még ugyanazon a napon
modellt ült neki, s „látható érdeklődéssel” kérdezett Magyarország felől.
Itt említjük meg, hogy 1937-ben egy másik magyar képzőművész is megfordult
Etiópiában. Fisch Olga, lánykori nevén Anhalzer Sopronban született. Második férjével, Fisch
Bélával rövid ideig az eritreai Aszmarában éltek, s több kirándulást tettek Etiópiában is. A
művésznő több, helyi vonatkozású grafikát készített, amelyek egy részét a mellékletben
mutatjuk be. 305
Ugyancsak a harmincas években bukkant fel Európában Szekula Béla, magyar
származású filatelista, akiről kiderült, hogy hamisított etiópiai bélyegekkel kereskedett. A
dolog érdekessége, hogy a bélyeggyártáshoz szükséges nyomólemezeket feltehetően „kéz
alatt” szerezte meg a svájci származású harari postamestertől (Michel), aki már többször
szerepelt disszertációnkban. 306
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Hámos György: A Négus és udvara. [Sándor G. Sándor elbeszélése alapján.] In: Új Idők, 1935. pp 629–631.
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Sajnos a szobrok hollétéről nem tud senki, pedig a cikk szerint több másolat is készült. Feltehetően
elpusztultak az olasz–etióp háború során.
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Fisch, Olga: The Folklore through my eyes. [Quito], 1985. Sajnos, nem tudjuk, férje miért ment Olasz–KeletAfrikába, talán kereskedelmi ügynök volt.
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Ez az információ egy bélyegtörténeti honlapról származik, amelyen Michel faximile „vallomása” is olvasható:
http://doig.net/Sekula.html. Letöltés: 2006. dec. 9.
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III. A HARMADIK KORSZAK:
Magyarország és az olasz–etióp háború (1935–1936)

Az 1934. végétől kibontakozó olasz–etióp konfliktus a két világháború közötti korszak
egyik legjelentősebb globális eseménye, amely egyértelműen előbbre hozta az újabb
világháború kitörésének időpontját. Sőt, egyesek nem riadnak vissza attól sem, hogy magának
a II. világháborúnak a nyitányát lássák az olasz–etióp háborúban. 307
A konfliktusnak egyszerre több dimenziója alakult ki. Mussolini azt hitte, akciójához
meg tudja nyerni Franciaország és Nagy-Britannia együttes támogatását. Azonban, miután
csak a francia külügyminiszter, Pierre Laval adott hallgatólagos jóváhagyást (máig nem
kellően tisztázott körülmények között), a nemzetközi konfliktust nem lehetett elkerülni. Az
ekkor még vitathatatlan hatalommal és tekintéllyel rendelkező Anglia ellenállása miatt a
Népszövetség komolyan foglalkozni kényszerült az üggyel, jóllehet végül erélytelennek és
hatástalannak mutatkozott. Miként Demeter Ödön visszaemlékezéseiben írja:
„Nagy-Britannia és Franciaország – márpedig az ő döntésük számított – jól tette volna,
ha a kollektív biztonság elvének érvényesítése érdekében hatékony szankciókat léptetnek
életbe az agresszor ellen, még úgy is, hogy ezzel a fegyveres konfliktus kockázatát
vállalják Olaszországgal. Ha lezárják a Szuezi csatornát, ha a Népszövetség által
megszavazott embargót kiterjesztik olajra, szénre és acélra, Mussolini visszakozni
kényszerült volna Etiópiából vagy háborúba bonyolódott volna Angliával és
Franciaországgal – olyan háborúba, amelyet aligha nyerhetett volna meg. És akkor
Hitler is megjegyezte volna, hogy bármely náci kísérlet a status quo erőszakos
megváltoztatására, az akkor két legerősebb nyugati nagyhatalom elkötelezett
ellenállásába ütközik.” 308
A nemzetközi szakirodalomban jelentős számú értekezés született az egyes államoknak a
konfliktusban elfoglalt álláspontjáról. 309 Ezekből az az általános (és egyáltalán nem meglepő)
következtetés vonható le, hogy elsődlegesen minden nemzet a saját politikai és gazdasági
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Ld. Zaude Hailemariam: La vera data d’inizio della seconda guerra mondiale. In: Del Boca, Angelo (ed.): Le
Guerre Coloniali del Fascismo. Editori Laterza, 1991. pp 288–310.
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Demaitre, Edmund [Demeter Ödön]: Eyewitness. A Journalist Covers the 20th Century. New York, 1981. p.
181. Demeter Ödönről később még szó lesz.
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A teljesség igénye nélkül néhány: Laurens, Franklin D.: France and the Italo–Ethiopian Crisis, 1935–1936.
The Hague–Paris, 1967. ; Brice, Harris, jr.: The United States and the Italo–Ethiopian crisis. Stanford University
Press, 1964. – Millman, Brock: Canada, sanctions and the Abyssinian crisis of 1935. In: The Historical Journal
(Cambridge) 1997/1.; Barros, J.: Britain, Greece and the politics of sanctions. Ethiopia, 1935–1936. London–
New Jersey, 1982.
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érdekeit tartotta szem előtt. Azaz: a konfliktusban elfoglalt álláspontját elsődlegesen az
határozta meg, hogy milyen viszony fűzte Nagy-Britanniához, illetve Olaszországhoz. Minden
más: közvélemény, „nemzetközi erkölcs” stb. csak ezután következett.
Magyarország szempontjából sem történt másként. Az ellenséges Kisantant által
körbefogva, csak 1927-ben sikerült kitörnie elszigetelt és vesztes helyzetéből, a gróf Bethlen
István által megkötött olasz–magyar barátsági szerződéssel. Ez vitathatatlan sikernek
számított akkor, hiszen Olaszország a győztesek közé tartozott, ráadásul a Népszövetségnek
nem egyszerű tagja volt, hanem a tanácstagok egyike. De ennél is fontosabbnak tűnt, hogy
Mussolini országa a revízió oldalán állt, ami azt a hamis illúziót keltette, hogy Olaszország
révén határmódosításokat lehet elérni. Továbbá: az olasz–etióp viszály idején Magyarország
miniszterelnöke Gömbös Gyula volt, aki őszinte áhítattal csodálta a fasiszta vezért. 310
Mindezek a tényezők együttesen és egyértelműen határozták meg Magyarországnak a
konfliktusban kialakított álláspontját.
Mindeközben az olasz–etióp háborút övező népszövetségi „bonyodalom” klasszikus
példája annak, hogy egy, két állam közti, távoli, helyinek tűnő konfliktus hogyan tudja
végzetesen befolyásolni egy harmadik ország sorsát. Nézetünk szerint ugyanis az 1935–36-os
események nagy hatást gyakoroltak Magyarország külpolitikájára. Amikor a népszövetségi
tagállamokat arra kényszerítették, foglaljanak állást az Olaszországgal szemben meghozandó
szankciók kérdésében, a magyar vezetés kényes helyzetbe került. Egyáltalán nem rajongtak
érte, hogy egyetlen valamirevaló európai szövetségesük Afrikában próbáljon szerencsét. 311
Ahogy a háború előre haladt, úgy vált egyre világosabbá, hogy Olaszország nem képes többé
betölteni Ausztria „őrangyalának” szerepét a németekkel szemben, Hitler növekvő befolyása
pedig Ausztria bekebelezéséhez vezet. A közös olasz–német határ gondolatát többé nem
lehetett elhessegetni, mint ahogyan elérhető közelségbe került a közvetlen magyar–német
szomszédság is. Ez – mint majd látjuk – egyáltalán nem okozott egyértelmű lelkesedést
Magyarországon, még az egyébként germanofil vezérkarban sem. 312
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Ld. erről Gergely Jenő kiváló monográfiáját: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Bp., 2001.
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Maga Gömbös is számtalanszor megfogalmazta kétségeit. Ld. erről: Goebbels, J.: Napló. Bp., 1994. p. 109.,
ill. Réti György: Budapest–Róma Berlin árnyékában. Bp., 1998. pp 64–65.
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Nem árt emlékeztetni rá, hogy az 1930-as évek közepéig bőven akadtak értelmiségiek, akik lelkesedtek az
olasz fasizmusért, miközben elutasították a német nácizmust. Leegyszerűsítve: a fasizmus sokaknak haladó
baloldali ideológiának tűnt, egyfajta alternatívának a már akkor is szélsőjobboldalinak tartott hitlerizmussal
szemben. Miként Határ Győző írja: „„A fasizmus akkor és az a fasizmus tehát még korántsem volt az a kiméra,
aminek ma gondolod, bizonyos körökben „sikk” volt és szalonképesnek mondható (gondolj csak Szabó
Lőrincre)”. In: Határ Győző: Életút. Bp., 1993. pp 77–78.
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A kérdés 1935-ben így hangzott: hogyan lehet összhangba hozni Németország egyre
növekvő befolyását és étvágyát az olasz–magyar barátsággal. Ne feledjük: egy évvel a
népszövetségi konfliktus kirobbanása előtt Mussolini négy hadosztállyal vonult a Brennerhágóra, hogy megakadályozza Hitler bevonulását Ausztriába. Sőt, mi több, történetírásunk
máig problematikus témája, hogy 1927 óta létező olasz-barátságunkat mikét váltotta fel az
egyértelmű német orientáció. Abból a tényből, hogy Gömbös Gyula már az 1920-as évek
elején olasz–német együttműködést sürgetett (sőt a „tengely” kifejezés is tőle származik),
sokszor hamis következtetések adódtak. Jóllehet, ezt szorgalmazták Gömbösön kívül még
számosan, mégis abszurd azt feltételezni, hogy a magyar külpolitika számolt volna ennek
bekövetkeztével 1935–36 előtt. 313
Gömbös külpolitikai tekintetben sokszor hivatkozott arra, hogy „reálpolitikát” követ.
Bármit is értett aktuálisan ez alatt, bizonyos, hogy a trianoni békeszerződés valamilyen
revíziója alapvető követelmény volt a két világháború közötti Magyarország valamennyi
kormánya számára. Ebben egyetértett nemcsak a politika széles spektruma, hanem a
közvélemény egésze is. Következésképpen a revízió kérdése volt az, ami elsődlegesen
meghatározta a korszak Magyarországának külpolitikai irányvonalát. Azaz: Olaszország és
Németország esetében is ahhoz szegődött, amelyiktől az adott pillanatban többet várhatott
ebben a kérdésben. Az olasz–etióp konfliktus időszakáig pedig egyedül Olaszország ígért
effélét.
Magyarország számára elméletileg a revízió két útja volt lehetséges. Az egyik a békés
megoldás volt, minthogy a Népszövetség Alapszerződésének 19. cikkelye megengedte a
határok módosítását abban az esetben, ha ez a béke megőrzését szolgálja. A másik a katonai
megoldás lehetett volna, természetesen azonban, tekintettel Magyarország lefegyverzett
állapotára, csakis egy erőteljes szövetséges révén. Miután 1936-ig ilyen nem volt a láthatáron,
a
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közreműködésével. Nem árt emlékeztetni rá: Németország 1933-ban elhagyta Genfet.
Mussolini ameddig csak lehetett, hitegette a magyarokat; Olaszország népszövetségi
képviselője, Pompeo Aloisi báró „a népszövetség előtt mindenkor hathatósan támogatta a
magyar igazságot”. 314
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A probléma irodalmát korábban Lipták Dorottya foglalta össze Lipták Dorottya: A Gömbös-kormány
külpolitikájának egyes kérdései a magyar történeti irodalom tükrében. In: Acta Historica (Szeged), 1976. pp 62–
63.
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Aloisi szócikke a Pesti Hírlap 1937-es lexikonában.
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Az olasz–etióp konfliktus miatt Olaszország fegyveres jelenléte Európában kérdésessé
vált. Népszövetségi szerepe megkérdőjeleződött, s ezzel Magyarországnak a békés revízióra
vonatkozó igénye is devalválódott. A szankciók kérdésének felvetődésekor (1935. október)
még nem látszódott semmiféle olasz –német közeledés. Ugyanakkor az olasz–etióp konfliktus
morális probléma is volt (még ha látszólag nem is sokat törődtek ezzel): hogyan védheti
Olaszország a magyar „igazság” ügyét úgy, hogy közben Etiópiában igazságtalanságot követ
el. Így aztán érthető, hogy az ügy erős fejfájást okozott a magyar külügynek, beleértve a
miniszterelnököt és a kormányzót is.

1. A Wal-Wal incidenstől a szankciókig

Magyarországon már a Wal-Wal-i incidenstől kezdve figyelemmel kisérték az
olasz−etióp konfliktus kibontakozását. 315 Az 1934. december 5-én lezajlott csetepatéról
elsőként három nappal később, a Népszava tudósított Magyarországon. A sajtó ettől kezdve
rendszeresen foglalkozott a témával, de kezdetben nem láttak többet egy „szokásos” gyarmati
lövöldözésnél. December végén a figyelem Pierre Laval, francia külügyminiszter közelgő
olaszországi látogatására irányult, mivel az olasz−francia közeledést Magyarországon érthető
okokból meglehetős ellenszenvvel figyelték. 316
Laval 1935. január 4-én érkezett Rómába. Utazásának két fő célja volt. Az egyik:
megegyezni Olaszországgal a közép-európai biztonság ügyében, amelynek záloga az volt,
hogy a két ország a jövőben továbbra is közösen garantálja Ausztria függetlenségét. A másik:
az ausztriai garanciavállalás fejében kielégíteni Olaszország régóta fennálló gyarmati
igényeit. 317 A tárgyalások végeztével a felek módfelett elégedettnek tűntek: létrejött az un.
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Wal-Wal Etiópia délkeleti részén fekvő oázis volt, amelyet az olaszok elfoglaltak és helyőrséget emeltek köré.
1934. decemberében érkezett ide az angol–etióp határmegállapító vegyesbizottság, majd fegyveres összecsapásra
került sor a helyőrség olasz, ill. a bizottság etióp katonái között. Olaszország elégtételt követelt, és az incidensért
Etiópiát tette felelőssé. Ez lett a casus belli, amely az utolsó olasz–etióp háborúhoz vezetett. Ormos Mária:
Háború Etiópia földjén. Bp., 1970. p 45.
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A magyar liberális ellenzék viszont némi rokonszenvvel figyelte az olasz–francia közeledést, mert úgy vélték,
ezáltal Magyarország Rómán át Párizsban elérheti a céljait. (Gömbös viszont ugyancsak Rómán át, de Berlinbe
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1969. p. 227.
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Mint közismert, Olaszország 1916-ban ilyen feltételek mellett állt át az Antant oldalára, de a háború
végeztével gyakorlatilag nem kapott semmit.
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„Dunai-paktum tervezet” 318 , Afrikában pedig Olaszország bizonyos kompenzációkat kapott.
Ami az utóbbiakat illeti, mindaz, ami a nyilvánosságra került, alig több a semminél. 319
Nyilvánvaló, hogy a megállapodás titkos része jóval lényegesebb dolgokat is tartalmazott. Bár
Laval tagadta, hogy „engedélyezte” volna Etiópia olasz megszállását, a későbbi történések
fényében valószínű, hogy mégis ez történt. 320 Báró Villani Frigyes, római magyar követ a
következő üzenetet küldte 1935. január 12-én Kánya Kálmán külügyminiszternek:
„Azok a hírek, amelyek szerint Olaszország Abesszíniára 321 rá akarja tenni a kezét, az
utolsó időkben sűrűsödtek és ma már a közönség is foglalkozik velük. Nem mondhatnám,
hogy ez a rizikóval járó vállalkozás rokonszenves volna a nagy tömegek előtt. Az egyik
nagy római lap főszerkesztője a napokban beszélgetés közben kijelentette előttem, hogy
amennyiben a Duce kiadja a parancsot, mindenki engedelmeskedni fog, de általában
nem
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megállapodások, amelyekről a beavatatlanok nem tudnak.” 322
A titkos megállapodás léte annyira nyilvánvaló volt, hogy még a Népszava publicistája
figyelmét sem kerülte el:
„[...] Azt hisszük, hogy a római megállapodások mögött nemcsak presztízspolitika rejlik.
Nemzetközi egyezményeknél a nyilvánosságra hozott rész gyakran eltörpül a titkos
318

A tervezet szerint a közép-európai biztonságot úgy teremtették volna meg, hogy a status quo fenntartása
mellett szerződési rendszerbe fogta volna Magyarországot, az összes vele határos államot, valamint
Olaszországot és Németországot. Magyarország azonban ellenezte a tervet. A részleteket illetően ld. Juhász
Gyula: Magyarország külpolitikája, 1919–1945. Bp., 1988. 3. kiadás, pp 152–155.
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megállapodások mögött. [...] S a római paktum, amelyre Anglia áldását adja, igen nagy
valószínűség szerint szabad kezet biztosít Olaszország számára Abesszíniában. [...]” 323
Vándor Zoltán sorai arra is bizonyságul szolgálnak, hogy a politikával foglalkozók jó
része meg volt arról győződve, Nagy-Britanniának nem lesz ellenvetése az olasz tervekkel
szemben. 324 Valószínűleg Mussolini is ezzel számolt, amikor az akciót előkészítette. S
valóban: az angol diplomácia csaknem fél éven keresztül nem foglalt állást ez ügyben, a
hallgatást pedig mind az olaszok, mind a franciák és a kívülállók beleegyezésnek vélték.
Később majd látjuk, hogy az angol állásfoglalás késlekedése milyen bonyodalmakat okozott.
Két héttel később a kormánypárti Nemzeti Ujságban, amely az olaszbarátságot a
legerőteljesebben propagálta a hazai lapok közül, Geszti Lajos már eldöntött tényként ír az
olasz tervekről:
„Az európai megegyezés ára tehát Afrikában esedékes. Mi csak őszinte önzéssel
kívánhatjuk, hogy Olaszország gyarmati vágyai és életérdekei kielégíttessenek. [...] Így a
legnagyobb olasz probléma: terjeszkedni vagy szétrobbanni − kedvező irányban oldható
meg. S ez az elmaradt ethiop népnek is csak előnyére válhatnék.” 325
A magyar sajtónak mindvégig ilyen maradt a hozzáállása, és ritka kivételektől eltekintve
fel sem merült, hogy Etiópiával együtt érző hangot üssenek meg. Még a baloldali Népszava és
a Szocializmus is megrekedt az imperializmus általános ostorozásánál úgy, hogy
mindeközben, mint reális lehetőséget mérlegelték Európa „munkásfölöslegének” a
gyarmatokra való „kihelyezését. 326 A ritka kivételek közé tartozik a Nemzeti Ujság egy szerző
nélkül megjelent cikke, amely a gyarmatosítást „sérelmes merényletnek” nevezi. 327 Némi
magyarázatot adhat a korabeli sajtó magatartására, hogy ma már tudjuk: az olasz−etióp viszály
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magyarországi sajtóját jelentős mértékben cenzúrázták, mégpedig Mussolini személyes
panaszkodása nyomán. 328
Mint a bevezetőben már említettük, a magyar külpolitika irányítói pontosan felmérték,
hogy Olaszország esetleges etiópiai lekötöttsége felborítaná a közép-európai erőegyensúlyt,
aminek okán Olaszország várhatóan megpróbál egyezkedni Németországgal. Ezt jelzi az a
levél is, amelyet 1935. február 18-án a külügyminiszter rendeletére Bessenyei követségi
tanácsos küldött tájékozódás végett Villaninak:
„Varsói ügyvivőnk értesülése szerint Mussolini Göring közvetítése útján újból felvette
volna az érintkezést Hitlerrel. Bodenschatz alezredes, Göring szárnysegéde az utóbbi
időben két levelet adott át személyesen a Führernek, amelyeket Mussolini Göringhez
intézett. Felkérem Nagyméltóságodat, szíveskedjék a kérdésben óvatosan és a forrás
megnevezése nélkül tájékozódni és értesüléseit velem közölni.” 329
Ezt követően − bár Villaninak a fenti levélre adott válasza ismeretlen −, a római követ február
és március folyamán több olyan információt adott át a Külügyminisztériumnak, amelyek
szerint Mussolini szívesen visszakozna afrikai háborús terveitől. Mivel ekkor a későbbi angol
tiltakozásnak még semmi nyoma nincs, ezek a híresztelések valószínűleg kitalációk voltak.
Villani írja is egyik jelentésében, hogy a hír „nem fedi azt, amit Mussolini nekem etiopiai
terveiről mondott”, 330 egy másik esetben pedig megjegyzi, hogy azt a német nagykövetség
egyik tagja terjeszti. 331 Emellett ismeretes egy levél is, amelyet Gömbös küldött az olasz
diktátornak 1935. március 11-én. Ebben egyrészt lojalitásáról biztosítja a „Ducét”, tájékoztatja
a magyar belpolitikai helyzetről, majd a külpolitikai helyzettel kapcsolatos kérdéseket tesz fel.
A szövegből kitűnik, hogy Gömbös már korábban (feltehetően óvatos formában) közölte
félelmét Mussolinivel, hogy vajon az olasz hadsereg képes-e egyszerre Afrikában háborúzni
328

„… tudassa a Külügyminisztériumban, hogy a magyar újságírók magatartása Genfben az olasz−etióp
ellentétek tárgyalása során egyértelműen antifasiszta és olaszellenes volt.” Mussolini távirata Colonna budapesti
követnek. Róma, 1935. június 2. Válaszában Kánya Kálmán biztosította az olaszokat, hogy a jövőben nem fordul
elő ilyesmi, annál is inkább, mert a magyar sajtó olasz propagandaanyagokból dolgozik majd. Colonna budapesti
követ jelentése Mussolininek. Budapest, 1935. június 4. In: Réti György (szerk.): A Palazzo Chigi és
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és (közvetve) a magyar érdekeket képviselni Európában. Ebben a levelében ezeket a
kérdéseket nyíltan is felteszi: „a franciák talán annak örülnek, ha Itáliát bevonják egy erejét
lefoglaló (kiemelés tőlem − Sz. B.) kalandba, azzal a céllal, hogy szabad kezet kapjanak
Európában? Az abesszín hadsereg talán erősebb annál, mint amilyennek tűnik?” Majd később
már nem is kérdez, hanem kijelent: „A rossz talajviszonyok és a nehéz klíma [Abesszíniában]
azonban bonyolult nagy kiadásokat igényelő logisztikai szolgálatot írnak elő az olasz csapatok
számára.” Egyértelmű, hogy Gömbös a kérdéseire nem is vár választ; szinte sugárzik a
levélből, hogy nemigen tartja lehetségesnek Olaszország kettős szerepvállalását. 332
Mussolini több mint egy héttel később válaszolt a levélre. A szöveg alapján arra
következtetünk, hogy Mussolini ekkor még nem számolt elkerülhetetlen afrikai háborúval:
„Abesszínia kérdésében az események teljesen normálisan fejlődnek − az elhamarkodás
és minden más hatalom beavatkozása nélkül. Az abesszín kérdés számunkra − különösen
az utóbbi hónapok fejleményei után és az abból fakadt kényes helyzet nyomán −
elsősorban kelet-afrikai gyarmataink politikai és katonai biztonságának a problémája.
Ezért az a szándékunk, hogy tiszta helyzetet és abszolút nyugalmat teremtsünk.
Az esetleges afrikai olasz akció európai visszahatására vonatkozólag, amire
Excellenciád is célzott, meg akarom nyugtatni Excellenciádat, hogy a kelet-afrikai
gyarmatainkon végrehajtott biztonsági rendszabályaink az anyaország katonai erőit sem
kereteiben, sem anyagilag eddig nem csökkentették és a jövőben sem fogják csökkenteni.
Elhatározott szándékom, hogy Európában felkészülten álljak minden eshetőségre.” 333
A továbbiakban megerősíti Gömböst arról, hogy Magyarország továbbra is számíthat
Itália feltétlen barátságára. Ami Gömböst illeti, mint tudjuk, számára egyetlen „európai
eshetőség” tetszett volna: ha az etiópiai akció közelebb hozza egymáshoz Olaszországot és
Németországot. A levél folytatásában azonban csalódnia kellett, mert Mussolini borúsan látja
az olasz−német viszonyt. Elítélően nyilatkozik Németországnak Anschlussra támasztott
igényéről, majd ezt írja:
„Az elmúlt napok eseményei mutatják, Németország mennyire szerencsétlenül igyekszik
siettetni az eseményeket. Excellenciád tudja, hogy Itália milyen önzetlenül és lojálisan
támogatta Németországot abban, hogy erkölcsileg és diplomáciailag is visszaszerezze
nagyhatalmi helyzetét és szabadságát. A Berlinben most választott módszer azonban
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lehetetlenné tesz mindenféle együttműködést, súlyos bonyodalmakkal fenyeget, és
felforgatja az európai rendet.” 334
Márpedig Gömbös (és általában a magyar külpolitika a korszakban) éppen fel szerette
volna forgatni (vagy „helyreállítani”) ez európai rendet, hiszen ez volt a revíziós politika
lényege. Mussolini válasza tehát még inkább elmélyíthette Gömbös kétségeit az olasz barátság
valós értékeiben.
Áprilisban már csalhatatlan jelei mutatkoznak annak, hogy a magyar részről korábban
feltétlen olaszbarátság kezd átértékelődni. Mackensen budapesti német követ az alábbiakat
jelentette Berlinnek 1935. április 6-án:
„ma Magyarországnak még nagymértékben tekintettel kell lennie Olaszországra. Mind a
kormányzó, mind a miniszterelnök az Olaszországhoz fűződő barátságban nemigen
látnak többet, mint a helyzetből adódó, a magyaroknak ma még elkerülhetetlen, de
semmiképpen sem örök időkre szóló konstellációt.” 335
Három nappal később pedig magyar forrásból értesülünk arról, hogy az olasz−magyar
kapcsolatok átmenetileg mintha romlani látszanának, és ennek oka valószínűleg a
Laval−Mussolini egyezkedéssel szembeni magyar bizalmatlanság, illetve az egyre szorosabb
magyar−német gazdasági kapcsolatok. A milánói főkonzul jelentette Kánya Kálmán
külügyminiszternek:
„[Mussolini] ez alkalommal is hangsúlyozta, hogy Magyarország sorsát épugy mint
eddig, a szívén viseli, mert a magyarokat őszintén szereti és becsüli. A francia−olasz
egyezmény is nagy lépést jelent előre, a magyar remények szempontjából: a trianoni
sírdombot őrző kutyafalka, a „Kis Entente”, ezt kellett mindenek előtt eltávolítani, hogy
Magyarország ismét talpraállhasson. [...] Ma azonban Franciaország szemében már
nincs meg az a jelentősége a Kis Entente-nak, mint a közelmúltban. A Duna - kérdésben
ma már Róma szava lett a fontos.”
Ugyanakkor: „Magyarbarát itteni olaszok részéről ismételten aggodalmaskodva
kérdezősködtek nálam, hogy Magyarország nem fog-e letérni az eddig feltétlen olasz
barátság politikájának útjáról? Én, természetesen, minden adódó alkalommal igyekszem
eloszlatni e kételyeket, rámutatva [...] arra, hogy a Németországhoz is való közeledésünk
gazdasági, mert Magyarországnak feltétlenül szüksége van a német export-piacra [...].
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Azonban az az érzésem, hogy az osztatlan olasz barátságunk iránti kételyek ma már
nagyon is mélyen gyökereznek. [...]” 336
Látható, hogy az olasz−magyar kapcsolatban bekövetkezett változás kölcsönös
bizalmatlanságon alapult. A magyar külügy egyáltalán nem volt meggyőződve arról, hogy a
közép-európai francia befolyást az olaszok egyik pillanatról a másikra „megörökölték”.
Kételyeik teljesen jogosak voltak. 337 Ugyanakkor a fenti forrásidézet újabb bizonyítéka az
ekkor meglehetősen erőteljes olasz−német ellentéteknek. A bevezetőben utaltunk már arra,
hogy a szorosabb diplomáciai kapcsolatokat Németországgal a magyar politikusok egy része
nem tartotta kívánatosnak. Kereskedelmi tekintetben viszont Magyarország rászorult a német
gabonapiacra, és a növekvő német−magyar kapcsolatokat az olaszok nem nézték jó
szemmel. 338 A szorosabb német−magyar politikai kapcsolatokat azonban a külügy és vezérkar
több okból is elutasította. 339 Rőder Vilmos, akkori magyar vezérkari főnök sietett is
megnyugtatni az olasz katonai vezetőket, ezért utasította Szabó László római magyar katonai
attasét, hogy:
„[...] menjen el Baistroccihoz és Parianihoz 340 és a következő üzenetemet adja át,
amelyet a magyar kormányelnök és a magyar küm. [külügyminisztérium] approbáltak.
1. Magyarország sohasem lesz hálátlan Olaszországgal szemben és nem fogja azokat
a fegyvereket, amelyeket Olaszországtól kapott, soha az olaszok ellen alkalmazni.
2. Magyar részről az olaszoktól kapott katonai híreket és bármily természetű adatokat
sohasem fogják semmiféle úton és módon, sem közvetlenül, sem közvetve
Németországgal vagy bárki mással közölni. [...]
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3. Sohasem volt arról szó, hogy Magyarország Németországgal olaszellenes blokkban
résztvegyen.
4. A németek és az olaszok a mi benyomásunk szerint kölcsönösen félreértik egymást.
A németek azt hiszik, hogy Olaszország a Dunát − az olaszok azt vélik, hogy
Németország a Brenner határt akarja. [...] Ha ezek a félremagyarázások ki nem
küszöböltetnének, akkor félő, hogy Németország idővel egészen a kisentente karjaiba
veti magát. Kölcsönös megértés mellett nemcsak Magyarország szabadulna fel egy
nagy nyomás alól, hanem megteremtődne a jövőben a két nagy nemzet barátsága
is.” 341
1935. tavaszán már csak azért sem lett volna célszerű nyílt német-orientációt felvállalni,
mert áprilisban a Stresa-i konferencián Olaszország újabb jelét adta németellenességének. A
konferencia 1935. április 11-én ült össze az olaszországi helyszínen olasz, francia és angol
részvétellel. Eredeti célja az volt, hogy demonstrálja a győztes hatalmak egységfrontját
Németország ellen, amely márciusban bejelentette újrafegyverkezését. A találkozó egyúttal jó
alkalom lett volna arra is, hogy a britek tisztázzák Olaszország gyarmati terveit. Az angol
küldöttség azonban nemcsak hallgatott, de jelenléte nem is volt őszinte, mivel ekkor már vagy
négy hónapja zajlottak az angol−német flottaegyezmény titkos tárgyalásai. 342 Az angol
hallgatást Mussolini továbbra is jóváhagyásnak vélte, így semmi akadálya nem volt annak,
hogy a konferencia németellenes zárónyilatkozata megszülessen. 343
A Stresa-i háromhatalmi nyilatkozat tovább rontotta a német−olasz viszonyt. Nem csoda
hát, ha a német sajtó elítélően nyilatkozott Olaszország afrikai terveiről. Egy római jelentés
szerint:
„Az olasz−német viszonyban semmiféle javulás előjelei nem mutatkoznak. Az itteni
németellenes hangulatra jellemző, hogy az abyssiniai konfliktussal kapcsolatban a sajtó
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H. Haraszti Éva: Békéltetők. A brit külpolitika az 1930-as években. Bp., 1981. p. 35. Az egyezményt végül
folyó év június 18-án írták alá. Mint Churchill-től megtudjuk, egy szerencsétlen véletlen is közrejátszott a Stresai angol hallgatásban. A konferencia legmagasabb rangú angol résztvevője ugyanis eredetileg Simon
külügyminiszter lett volna, akit Anthony Eden kísért volna el. Eden azonban nem sokkal korábban egy viharos
repülőút alkalmával idegösszeroppanást kapott és nem utazhatott el. Churchill azért sajnálkozik ezen, mert
szerinte Eden mindenképp felvetette volna Etiópia kérdését, így azonban az angol küldöttek hosszas vita után
arról győzték meg egymást, hogy nem hozzák szóba a kérdést. Churchill, Winston S.: A második világháború. I.
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mily éles hangon ír Németország ellen, mint amely főszállítója az ethiopiai
hadseregnek. 344 Az itt uralkodó felfogás szerint a berlini kormány mindent elkövet arra,
hogy Olaszországot minél nagyobb mértékben lekösse katonailag Afrikában, hogy
ezáltal európai pozícióját gyengítse egy esetleges konfliktus esetére.” 345
A fenti jelentés május közepén készült, amikor az olasz csapatok behajózása Afrika felé
már legalább két hónapja zajlott, és egyre nagyobb méreteket öltött. Mussolini, bár
folyamatosan hangsúlyozta, hogy az afrikai hadműveletek nem gyengítik európai jelenlétét,
nyilvánvalóan tisztában volt azzal, hogy legalább a hadműveletek idejére enyhítenie kell
korábbi politikáján Németország irányában. Kérdés, vajon felmerült-e benne már ekkor, hogy
választania kell Ausztria (és a Duna-medence) és Etiópia között. 346 Mindenesetre 1935.
júniusa döntő fordulatot hozott a német−olasz viszonyok tekintetében. A magyar
külügyminisztérium hírszerzése már május legvégén értesülést szerzett Berlinből a várva-várt
közeledésről:
„Értesüléseim szerint berlini diplomáciai körökben azon vélemény van elterjedve, hogy
Olaszország, tekintettel többek között az abessziniai kérdésre, most Németországban
keres támogatást, amelynek ellenében hajlandó lenne az osztrák kérdésben engedékeny
magatartást tanusítani, még pedig olyan módon, hogy elfogadna Németország részéről
egy olyan ígéretet, hogy Németország Ausztria függetlenségét egy bizonyos
meghatározott ideig biztosítani fogja. [...]” 347
Az olaszországi külképviselet válasza egy héten belül megérkezett Budapestre az
„örvendetes” válasszal:
„Az olasz−német viszonyban tényleg örvendetes javulás állapítható meg. [...] Az olasz
lapok felső utasításra az utóbbi időben tartózkodnak minden támadástól és a német
sajtó oly mértékben felkarolja az abyssiniai olasz vállalkozást, hogy már az angolokkal
is polemizálni kezd. Erről a német állásfoglalásról Suvich 348 elismerőleg nyilatkozott
előttem, kiemelvén, hogy a Duce, aki az abyssiniai kérdéshez való beállítást tekinti a
külföldi hatalmak próbakövének, Berlin magatartásával nagyon meg van elégedve. [...]
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Ez hibás feltételezés volt az olaszok részéről, mert az etióp hadsereg főszállítói valójában főleg Belgium és
Csehszlovákia voltak. Az igaz, hogy az etióp kormány megpróbált repülőgépeket vásárolni a németektől, de ezek
a tárgyalások nem jártak sikerrel. Farago, Ladislas: Abyssinia On the Eve. London, 1935. pp 4, 14.

345

OL KÜM K99 63/pol–1935 (1935. máj. 14.)

346

Taylor szerint Mussolini abban a pillanatban feladta Ausztriát, amikor Etiópia megtámadása mellett döntött.
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Hassell 349 tréfásan hozzátette, hogy a negus egyenesen szobrot érdemel Berlinben, mert
neki köszönhető, hogy a közeledés Németország és Olaszország között, mely egyenesen
lehetetlennek látszott, létrejött. [...] Mindent egybevetve megállapíthatom, hogy az olasz
külpolitikának eddig tengelyét képező Anschluss kérdés, az ethiopiai mögé második
helyre került.” 350
A Németország és Olaszország közötti sajtóháborút egy megállapodás alapján
szüntették be. 351 További kérdés azonban, hogy a két ország részéről mennyire volt őszinte a
közeledés, ezért érdemes megvizsgálni az indítékokat. Olaszország esetében már említettük,
hogy Mussolini valószínűleg tudta, amíg Afrikában hadműveletek folynak, nem képes
hatékonyan védelmezni Ausztriát. De vajon akarta-e védelmezni egyáltalán? Miután tudjuk,
hogy Mussolini villámháborúval számolt Etiópiában, úgy véljük, ekkor (1935. nyarának
derekán) még komolyan gondolta, hogy sikerrel megőrizheti közép-európai pozícióit, és a
német közeledést talán csak átmenetinek képzelte. 352 Németország indítékait ennél nehezebb
megítélni. Valószínűleg Kis Aladárnak van igaza, aki úgy véli, Hitler megérezte, hogy
érdemes diplomáciailag támogatni Olaszországot, még ideiglenes garanciavállalások árán is.
Hiszen azzal, hogy Mussolini megkezdte a világ újrafelosztását, tulajdonképpen Németország
malmára (is) hajtja a vizet. 353 Ugyanakkor, mivel az afrikai háború ekkor már gyakorlatilag
száz százalékig biztos volt, Németország korábbi stratégiája (Olaszországot minden áron
belehajszolni a háborúba) sem veszett kárba.

2. Magyarország és a szankciók

A szankciók kérdése volt az a problémakör, amely végül világméretű problémává tette
az olasz−etióp konfliktust, és így Magyarország számára is súlyos gondokat okozott (ennek
okaira utaltunk e fejezet bevezetőjében). Már 1935. júliusában határozott jelei voltak annak,
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Ezt a feltevést erősíti, hogy ekkor Franciaország és Olaszország egyezményt kötöttek a közös határ menti
csapatok visszavonásáról. Olaszország e határ menti csapatait csoportosította át az osztrák határ mellé.
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azok használhatják Toulon és Bizerta hadikikötőit. Mindezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy Franciaország
igencsak kétszínű politikát folytatott, amire azonban – úgy tűnik – valóban rákényszerült. Uo. p 391.
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hogy Nagy-Britannia szorgalmazására a Népszövetség kénytelen lesz az addiginál
komolyabban foglalkozni a kérdéssel, aminek várható következménye Olaszország elítélése
lesz. Anglia felelősségét már akkor sokan fölvetették, így pl. Churchill, aki elsőként javasolta
a Szuezi-csatorna lezárását az olasz hajók előtt. 354 Az ennek nyomán várhatóan kitörő
olasz−angol mediterrán háborút azonban Baldwin angol miniszterelnök a német
újrafegyverkezés árnyékában nem merte vállalni, hiszen 1935. június 18-án megkötötték az
angol−német flottaegyezményt. 355 Mussolini korán egyértelművé tette, hogy akár egy
mediterrán háborút is kész vállalni.356 A „Duce” ugyanis kiszivárogtatta (valószínűleg éppen a
magyar katonai attasét felhasználva), hogy amennyiben Anglia megpróbálja megakadályozni
tervének kivitelezésében, megtámadja Egyiptomot. Mussolini is tisztában volt vele (csakúgy
mint Churchill), hogy ez esetben veszít (a háborút oroszlán és párduc küzdelméhez
hasonlította), de úgy gondolta, hogy presztizsokok miatt mégis vállalnia kellene a harcot
Nagy-Britanniával. 357
Sokan gondolták akkor, hogy a Népszövetség többek között emiatt sem fog
„érdemileg foglalkozni a kérdéssel és ahhoz a már „bevált” módszerhez folyamodik,
hogy a probléma tanulmányozására bizottságot küld ki; közben megkezdődnek a
hadműveletek; mindkét hadviselő hatalom a másikat fogja támadó félnek minősíteni. −
Ezen a kérdésen aztán évekig lehet veszekedni és addig a háború szépen tovább folyik és
be is fejeződik.” 358
Bátran állítható, hogy az idézett sorok szerzője, Villani Frigyes római nagykövet
tökéletesen ismerte a Népszövetség működési mechanizmusát... Az egyre zavarosabbá váló
európai helyzetet így látta Vándor Zoltán, a szociáldemokrata Népszava és Szocializmus
külpolitikai elemzője:
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Churchill, i.m. p. 62. Valószínűleg ez lett volna a konfliktus rendezésének egyetlen lehetséges módja. Mint az
angol politikus írja „Ma már tudjuk, hogy ha bátran cselekszünk, sikerült volna elvágnunk Olaszországot
Etiópiától, és az ebből eredő esetleges tengeri csatában felülkerekedtünk volna. [...] [Mussolini] egész flottája
negyede volt csak a britnek. [...] Légierejének minősége és mennyisége messze elmaradt még a mi szerény
légiflottánkétól is. A blokád nyomban elszigetelte volna, és akkor az abesszíniai olasz csapatok ellátás és lőszer
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17. Úgy tűnik tehát, hogy Németország korábbi szerepét (hogy Mussolini büszkeségét kihasználva
„presztizsokok” miatt vállalja a háborút) mintha Anglia átvette volna. Hogy ez mennyire lehetséges, arra később
még visszatérünk.

358

OL KÜM K99 111/pol–1935. (1935 júl. 11.) Villani római követ jelentése Kányának.

89

„Az olasz fasizmus abesszíniai politikája arra vall, hogy Olaszország határozott
föllépésével vissza akarja verni az angol diplomáciai támadást. Látta, hogy a német
fegyverkezés Angliának imponált. Tapasztalta, hogy a befejezett tények politikája a
leghatásosabb módszer. A hitlerizmus az olasz fasizmus tanítványa. A mester most tanul
tanítványától. [...]
De nemcsak Anglia egész közvéleménye fordul az olasz fasizmus ellen, hanem
ebben a kérdésben elsímulnak a világbirodalom nagy ellentétei. Anglia néger alattvalói
épúgy felháborodnak az olasz előretörésen, mint az egyiptomi nacionalizmus és az
egyiptomi kormány. Hindosztán különböző népei szolidárisak ebben a kérdésben Anglia
különböző pártjaival. Az angol kormányt olaszellenes magatartásában kíséri a
törököknek, az arabok egy részének és a japánoknak a rokonszenve. Azt lehet mondani,
az angol kormány nemcsak az angolok, hanem Afrika és Ázsia népeinek nevében lép föl
az olasz fasizmus ellen.
Rendkívül nehéz Franciaország helyzete. [...] Ha Olaszországgal tart, akkor
elveszti Angliát és könnyen lehet, hogy végleg felrobbantja a Népszövetséget. Ha Anglia
mellé áll, megakadályozza talán az abesszíniai háborút, de előkészíti a Mussolini és
Hitler közötti szövetséget. [...] A világ két lehetőség előtt áll: a fasizmus vértelen
győzelme vagy a véres háború. A döntést voltaképp Franciaország mondja ki. [...]
A Harmadik Birodalom Németországa látja, hogy Franciaország egyik
legkomolyabb szövetségese [Olaszország] olyan kalandba bocsátkozik, amelyik erőit
messzi Afrikában leköti. Hiába rendez az olasz fasizmus hadgyakorlatokat a Brenneren,
Hitlerék jól tudják, hogy az esetleges abesszíniai háború Olaszországnak nemcsak
katonai, hanem pénzügyi erejét is igénybe veszi.” 359
Bár az „olasz fasizmus vértelen győzelmével” vitába szállunk, el kell ismerni, hogy
Vándor sem sokat tévedett.
A magyar kormány feltehetően 1935. augusztus 6-án, egy szokásos királyszállási
minisztertanácson foglalkozott először komolyan az olasz−etióp konfliktus esetleges európai
kihatásaival, amennyiben azok Magyarországot is érinthetik. A témát Kánya Kálmán
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Vándor Zoltán: Franciaország Olaszország és Anglia között. In: Szocializmus, 1935. pp 412–414. Nem
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90

külügyminiszter vetette fel, aki már ekkor előre vetítette, hogy egy esetleges genfi
(népszövetségi) állásfoglalás esetén Magyarországnak nem feltétlenül kell(ene) kiállnia
Mussolini mellett.360
Az olasz támadás Etiópiában 1935. október 3-án hajnalban indult meg, miután
Mussolini előző éjjel kiadta az erre vonatkozó parancsot. Erről az olaszországi magyar követ
már kora reggel jelentést tett a külügyminisztériumnak telefonon, majd elküldte a kötelező
írásos beszámolót is. 361 Jelentésében már komolyan foglalkozott a szankciók kérdésével, de
úgy gondolta, hogy Magyarország, „lefegyverzett állapotára való tekintettel” majd mentesül a
szavazás alól. 362 Az etiópiai hadi helyzetről ettől kezdve valamennyi magyar lap folyamatosan
és igen részletesen számolt be.
A Népszövetség olasz−etióp konfliktussal foglalkozó un. „Tizenhármas” Bizottsága
1935. október 5-én megállapította, hogy Olaszországnak nem volt joga fegyveres megoldást
választani. Két nappal később az un. „Hatos” Bizottság pedig azt is kimondta, hogy
Olaszország volt az agresszor, ajánlásában pedig gazdasági szankciókat szorgalmazott. 363 A
népszövetségi Tanács 1935. október 9-ére hívta össze a szankciókat megvitató és megszavazó
közgyűlést.
Ebben a helyzetben az is felmerült, hogy Olaszország kilép a Népszövetségből. Tudjuk,
hogy az olasz diplomácia már szeptember elején titokban érdeklődött Gömbösnél, olasz
kilépés esetén Magyarország hajlandó lenne-e követni ezt. 364 Gömbös kitérő választ adott,
Kánya Kálmán külügyminiszter pedig bár finoman, de elutasította, azt azonban megígérte,
hogy a szankciókat Magyarország nem szavazza meg. 365 Az azonban bizonytalan volt, hogy a
magyarok nemmel szavaznak-e vagy tartózkodnak majd. Pritz Pál kutatásainak alapján
ismeretes, hogy a budapesti olasz diplomácia október első napjaiban kemény küzdelmet
folytatott, hogy „kiszedjék” a magyar álláspontot Kányából. Október 7-én maga Mussolini
próbált nyomást gyakorolni, amikor utasította Colonnát, hogy menjen el Gömböshöz és
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Réti György: Budapest–Róma Berlin árnyékában. Bp., 1998. pp 71–72.

365

Ormos (1970), i.m. pp102–103.
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mondja meg neki: számít Magyarország nemleges szavazatára. 366 Kánya végül október 8-án
közölte az olaszokkal tartózkodást. Colonna azonnal jelezte, hogy „Magyarország
tartózkodása nem felel meg a kormányaink közötti viszony jellegének.”

367

E döntés azonban,

− mint már jeleztük − a magyar diplomácia belső csatározásainak nyomán született meg. Az
ok Horthy, Gömbös, ill. Kánya eltérő szemléletében keresendő, akikhez esetleg még báró
Apor Gábor, a külügyminiszter állandó helyettesének működése is hozzávehető. 368 Kánya
Kálmán külügyminiszter ugyanis mind a miniszterelnöknél, mind a kormányzónál
érzékenyebben reagált a brit diplomácia véleményére. Ennek ellenére kezdetben az volt a
véleménye, hogy Magyarország olaszbarátsága miatt csakis nemmel szavazhat. Október első
napjaiban azonban a brit diplomatákkal folytatott megbeszélések arról győzték meg, hogy
Magyarországnak félre kell tennie érzelmeit, és meg kell szavaznia a szankciókat! 369
Ezt követően, október 3. és 7. közötti időpontban egy miniszteri szintű tanácskozáson
előadta új javaslatát a miniszterelnöknek. 370 Gömböst azonban képtelen volt meggyőzni
álláspontjáról, annál is inkább, mivel a miniszterek többsége a miniszterelnököt támogatta.
Gömbös egészen kijött a sodrából, amikor ezt kiabálta Kányának: „Inkább levágnám a kezem,
mintsem egy ilyen döntést aláírjak”. 371 A két államférfi kihallgatásra ment Horthyhoz. Ennek
részleteit nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy Kánya ekkor fenyegetőzött először
lemondásával. 372 (Kánya és Gömbös között nemcsak emiatt volt ekkor feszült a viszony, mert
már május folyamán összekülönböztek a berlini magyar nagykövet személyén. 373 ) Horthy
korabeli álláspontjáról közvetve, Colonna olasz követ jelentéséből kaphatunk képet:
366

Mussolini távirata Preziosi bécsi és Colonna budapesti követnek. 1935. október 7. In: Réti (2003), i.m. p. 342.
A következő dokumentum arról tanuskodik, hogy Gömbös Kányához küldte Colonnát, aki nem végleges
álláspontként már ekkor a tartózkodás mellett tette le voksát. Uo. p. 342.
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Pritz Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején, 1932–1936. Bp., 1982. p.
236. Valamint Colonna távirata Mussolininek. 1935. október 8. In: Réti (2003), i.m. p. 343.
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A korszakban ez a négy ember döntött a magyar külpolitika lépéseiről. Vö.: Pritz Pál: Döntési folyamatok a
magyar külpolitikában 1919–1944. In: Pritz Pál: A magyar diplomácia a két világháború között. (Taulmányok).
Bp., 1995. pp. 225–233.
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A „diplomaták” egyike a történészek köreiben ma is jól ismert Macartney volt, aki akkor volt Budapesten
egyetemi tanár.
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A pontos dátum ismeretlen.
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Antal István emlékiratai (MTA kézirattár). Idézi: Réti (1998), i.m. p. 71.
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Pritz (1982), i.m. pp 233–235. A teljes képhez hozzátartozik, hogy augusztusban a királyszállási
minisztertanácson Kánya már bírálta az olaszokat, mivel szerinte az etiópiai akció nem volt kellőképpen
diplomáciailag előkészítve.
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Göring magyarországi magánlátogatása során jelezte Gömbösnek, hogy Németország jó néven venné, ha
Masirevich Szilárd berlini magyar követ helyett valaki más lenne az ottani magyar képviselet vezetője.
Masirevich viszont Kánya barátja volt, így a külügyminiszter addig halogatta Masirevich leváltását, ameddig
csak tudta: 1935. decemberéig. Pritz (1995), i.m. p. 77. Mindehhez adalék Antal István sajtófőnök
visszaemlékezése Gömbös és Kánya viszonyára. A külügyminiszter Horthy közvetlen bizalmasának számított,

92

„A Kormányzó, akivel tegnapelőtt a gödöllői kastélyban együtt töltöttem a délutánt,
spontán módon, a legszívélyesebb formában fejezte ki egyetértését az etiópiai kérdésben
tanusított olasz magatartással.
Elmondta, tökéletesen megérti az olasz terjeszkedés és az Excellenciád által tervezett
akció szükségességét. Nem érti viszont Nagy Britannia álláspontját, és különösen
ellenállását azzal szemben, hogy kezdetektől fogva szolidaritást vállaljon egy civilizációs
nagyhatalommal a „színes barbarizmussal” szemben. (sic! Ezek feltehetően Horthy
idézett szavai! − Sz. B.) Véleménye szerint a Négus teljes veresége után megértik majd,
hogy az ellenállás hiábavaló, és „megelégszenek”a névleges szuverenitással, ahhoz
hasonlóval, amelyet a marokkói szultán kapott a francia hatóságoktól. Mindenesetre
meggyőződése, hogy Excellenciád lehető legjobb döntése volt az, hogy végig megy az
úton, anélkül, hogy törődne Anglia ellenállásával, amelynek helyzete a Mediterrán
térségben már amúgy sem hasonlítható a régihez, a Duce által létrehozott
haditengerészettel és légierővel szemben.” 374
Colonna még hozzáteszi, hogy Horthyn kívül a többi magyar „politikacsináló” is
hasonlóan gondolkozott, azaz kezdték legyőzni korábbi aggodalmaikat (feltehetően elsősorban
Gömbösről, talán Kányáról lehet szó). Igaz, az olasz követ hozzáteszi, hogy ehhez hozzájárult
„az a valódi és nem színlelt remény is, miszerint a jelenlegi nemzetközi helyzet az Itália és
Németország közötti közeledéshez és felújított együttműködéshez vezet majd”. 375 Horthy
ugyanakkor jóval a második világháború után írt visszaemlékezésében már óvatosabban
fogalmaz:
„Amikor ezek a demokráciák Olaszország kelet-afrikai tervei miatt az úgynevezett
szankciókhoz nyúltak, tulajdonképpen ők maguk kergették Németországot és
Olaszországot egymás karjaiba. [...] Semmi okunk nem volt rá, hogy az értelmetlen
szankciókhoz csatlakozzunk. Ezzel persze rossz pontot szereztünk Eden angol
külügyminiszternél. [...]” 376
A meglehetősen foghíjas tényanyag alapján így feltételezésre kényszerülünk a magyar
döntés kialakulását illetően. Minden jel arra vall, hogy a magyar állásfoglalás Gömbös és
Kánya közti kompromisszumként született meg: Gömbös szeretett volna nemmel szavazni,
így nem lett volna egyszerű eltávolítani a kabinetből, annak ellenére, hogy kiderült: alattomosan áskálódik
Gömbös ellen. In: Gergely (2004), i.m. pp 468−471.
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Colonna budapesti olasz követ Mussolininek. 1935. augusztus 28. In: Réti (2003), i.m. pp 330−331.
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Uo.
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Horthy Miklós: Emlékirataim. Bp., 1990. p. 177.
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míg Kánya talán megkockáztatta volna az igent: a közös nevező csak a tartózkodás lehetett.
Mivel a tartózkodó álláspont az adott helyzetben a szankciók tagadásával volt egyenértékű,
Gömbös is elégedett lehetett (talán az ő álláspontját osztotta Horthy is), és Kányának sem
kellett lemondania.
A magyar döntés körüli bizonytalanságot azonban még egy momentum növeli. Az 1935.
október 9-én összeült népszövetségi közgyűlésen a magyar kormány álláspontját (tartózkodás)
báró Velics László genfi népszövetségi delegátus ismertette. A beszéd szövegének, illetve
fogalmazványának három változatát ismerjük. Időrendben haladva és követve a magyar
diplomácia működési mechanizmusát, az első szöveg feltehetően az, amelyik a
külügyminisztérium részéről Veliccsel ismertette, hogy tulajdonképpen mit is kell mondania.
A szokásos esetekben az ilyen jellegű iratokat futárposta, vagy amennyiben nem bizalmas
jellegű információról volt szó, akkor távirat útján továbbították. Csakhogy jelen esetben
rendhagyó megoldást választottak: báró Apor Gábor, a külügyminiszter állandó helyettese
telefonon diktálta le az elmondandó beszédet, amelyet feltehetően maga Velics jegyzett le. Ez
már önmagában jelzi, hogy a magyar döntés az utolsó pillanatban született meg. Mint már
említettük, Kánya csak október 8-án közölte a budapesti olasz diplomatákkal a tartózkodás
tényét, valószínűleg nem azért, mert addig titkolózott, hanem mert maga sem volt biztos a
végkifejletben. Miután 9-én már szavazni kellett Genfben, érthetőnek tűnik a telefonos
megoldás. Döbbenetes viszont, hogy az Apor által lediktált változatban „nem” szerepel! 377
Ennek oka ismeretlen, így megint csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. Valószínűnek
tartjuk, hogy Gömbös (kevésbé valószínű, hogy maga Apor) magánakciójáról van szó, aki
feltehetően az olasz rosszallástól való félelmében (talán olasz diplomatákkal is konzultálva) az
utolsó pillanatban megkísérelte megmásítani a döntést. 378 Arra vonatkozóan azonban
elképzelésünk sincs, miképp lett végül a „nem”-ből ismét tartózkodás. A beszéd két másik
változata közül az egyik tulajdonképpen azonos az Apor által lediktált változattal, de ezen
Velics néhány sort átfogalmazott (a döntést nem!). A harmadik változat a végül ténylegesen
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OL KÜM K107 75. Cs. 1028/1935. Mindhárom változat ez alatt a jelzet alatt található. Az „Apor-féle”
változat vége így hangzik magyarul (az eredeti természetesen francia nyelvű): „Kormányom, nem lévén abban a
helyzetben, hogy a megkövetelt figyelemmel és teljes lelkiismeretességgel megvizsgálhassa mindazokat a tényeket
és dokumentumokat, amelyekre teljes bizonyossággal lehetne alapozni a szerződésszegésre vonatkozó súlyos
határozatokat, abban az erkölcsi elkötelezettségben érzi magát, hogy nemmel szavazzon”.
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A magyar külügy kapkodására jellemző, hogy néhány hónappal később Gömbös bevallotta Colonnának:
előzetesen nem is olvasta a Velics által elmondott beszédet! Colonna jelentése Mussolininek. 1936. január 8. In:
Réti (2003), i.m. p. 359.
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elhangzott szöveg, amelyet még október 9-én visszatáviratoztak Budapestre, ennek azonban
elveszett a vége, éppen az a rész, ahol a döntést ismertetik. 379
Térjünk ezek után rá arra, hogy a magyar diplomácia mivel indokolta a tartózkodást.
Elsősorban Magyarország és Olaszország kereskedelmi kapcsolataira helyezték a hangsúlyt:
„Ami a gazdasági szankciókat illeti, Magyarország egészen sajátságos helyzetben van.
A Népszövetség számtalan határozata és beszámolója, amely az Alapegyezmény 16.
cikkelyére vonatkozik, arról intézkedett, hogy figyelembe kell venni az egyes országok
különleges követelményeit és feltételeit, és lehetséges, hogy bizonyos gazdasági
szankciók rendkívül ártalmas hatást gyakoroljanak még az abban résztvevő államok
számára is, és, hogy az államokra nézve súlyos veszélyeket vonhatnak maguk után.
Következésképpen úgy tűnik, hogy a Népszövetség által követett céloknak jobban
megfelel, ha a szövetség tagjainak bizonyos mozgásszabadságot hagynak meg. A
Tanács, amely évek óta ellenőrzi Magyarország pénzügyeit, ismeri legjobban
Magyarország minden pénzügyi és gazdasági nehézségét. Olaszországnak az egyébként
is összeszűkült és korlátozott piacokról való kizárása Magyarország gazdasági és
pénzügyi egyensúlyának teljes felborulását eredményezné. A mindezideig csak nagy
nehézségek árán fenntartott egyensúlyt az Olaszország felé irányuló export tette
lehetővé.” 380
A beszédnek ez a része fedi a tényleges helyzetet, hiszen a Duna-völgyi országok, így
Magyarország pénzügyi helyzete a gazdasági világválság következtében egyre romlott,
adósságállományuk szaporodott, nem utolsó sorban éppen a köztük lévő együttműködés
hiánya miatt. Azonban az 1934-ben megkötött két jelentős kereskedelmi egyezmény
(magyar−német, ill. magyar−olasz−osztrák) közül a Németországgal megkötött szerződés volt
a jelentősebb, bár kétségtelen, hogy a magyar mezőgazdaságnak továbbra is egyik
legfontosabb piaca Olaszország maradt. A Kisantant országai Magyarországnál jobb
helyzetben voltak, mert ha kis mértékben is, de egymásnak piacot szolgáltattak.381
Egy-egy mondat említést tesz az olasz−magyar baráti kötelékekről, ill. arról a revíziós
nézetről, amely szerint
379

Így adódik elő az a helyzet, hogy a ténylegesen elhangzott hivatalos és teljes szöveget nem is ismerjük. A
Népszövetség hivatalos kiadványából, a Journal Officiel-ből csak a tartózkodás tényét tudjuk meg, Velics
szövegét viszont nem közölték, ellentétben több más nemzet képviselőjének állásfoglalásával. A magyar
álláspont később még egyszer elhangzott egy újabb megfogalmazásban, november 18-án, vagyis azon a napon,
amikor a szankciók életbe léptek. Ezt a szöveget a magyar külügyminisztérium gazdasági osztályvezetője, Nickl
Alfréd ismertette. In: Société des Nations, Journal Officiel, Supplement Special No 145 (1935), pp 23–25.
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OL KÜM K107 75. Cs. 1028/1935.
Ránki (1981), i.m. pp 241–278. és Réti (1998), i.m. pp 42–46.

95

„a nemzetek élete nem statikus, rögzült keretek között zajlik, hanem a maga természet
adta szabályait követve folyamatos mozgásban van. A Népszövetség feladata őrködni
azon, hogy e folyamatok szabályozott feltételek mellett menjenek végbe.” 382
A magyar kormány nevében azzal hárítja el a szankciók kérdésében való határozott
állásfoglalást, hogy
„Felteszem a kérdést, vajon valóban ez-e az az eset, amikor szankciókat kell alkalmazni,
amelyek mint ultima ratio a nyilvánvaló rosszindulatra vannak fenntartva. Nem a
magyar kormánynak kell erre a kérdésre választ adnia.” 383
A tartózkodás miatt, amely gyakorlatilag egyenértékű volt az Olaszország melletti
kiállással, már akkor és később is számos támadás érte Magyarországot. 384 A szankciókat
szorgalmazó és bevezető államok csak a második világháború után ismerték be, hogy a
szankciók, abban a formában, ahogy életbe léptek, teljesen erélytelenek és feleslegesek voltak,
mivel stratégiai fontosságú anyagokra (így olajra) nem terjedtek ki. Egyetértünk Churchillel,
aki szerint
„Őfelsége kormánya egy nagy nemzetközi ügy bajnokaként meggondolatlan lépésekre
ragadtatta magát. Bíztató szavakkal feltüzelt ötven országot. Amikor azonban szembe
találta magát a nyers tényekkel, Baldwin visszavonulót fújt. [...] Olaszországot
elidegenítette magától, s ezzel felborította az európai egyensúlyt, anélkül, hogy egy
szemernyit is használt volna vele Abesszíniának.” 385
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OL KÜM K107 75. Cs. 1028/1935. Ez újabb utalás a népszövetségi Alapszerződés 19. cikkelyére.
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Uo. Magyarország tehát tartózkodott a szavazástól, Albániával és Ausztriával együtt. Erre megvolt a jogi
lehetőség, bár a Népszövetség Alapokmánya nem fogalmazott egyértelműen. A szankciókban való részvétel
ugyanis csak abban az esetben volt kötelező érvényű, ha az illető állam egyetértett azzal, hogy a vád alá helyezett
ország valóban megsértette az Alapokmányt. Erre vonatkozóan ld. Mengele Ferenc: A Népszövetség jogi és
politikai rendszere. Bp., 1927. pp 258–274, 381–382., valamint egy fasiszta jogtudós, a Római Nemzetközi Jogi
Intézet igazgatójának korabeli cikke: Filippucci-Giustiniani: A szankciók joga. In: Külügyi Szemle, 1936. pp
264–276.
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Samuel Hoare, brit külügyi államtitkár például ezt írta kormánya népszövetségi képviselőjének: „ha valóban
igaz, hogy Magyarország egyáltalán nem vesz részt a Szövetség semmilyen akciójában, akkor nyilvánvalóan
hűtlenné válik a szövetséghez, aminek minden következményét viselnie kell.” In: Documents on British Foreign
Policy. No. 54. p. 64. Később Knox, budapesti brit követet kifejezetten arra kérték, hogy okozzon vihart
Magyarországon („make very heavy weather”). Azt nem tudjuk, mit mondott Kányának, csak a magyar külügyér
válaszát ismerjük: „Magyarország nem óhajt szemben állni [a Népszövetséggel] és minden oka megvan arra,
hogy hálás legyen, [de Magyarország] súlyos gazdasági kockázatot vállalna, ha szankciókat terjesztene ki
Olaszországra.”. Uo. a lábjegyzetben, p. 65.
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Churchill, i.m. p 63. Érdemes Churchill véleményét összevetni Horthy már idézett álláspontjával!
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A szankciók ugyanakkor tiltották az Olaszországba irányuló gabonaexportot, így
Magyarországnak valóban komoly érvágást jelentett volna, ha csatlakozik a szankciókat
megszavazó ötven országhoz. 386
A népszövetségi magyar magatartásért Mussolini természetesen hálás volt, legalábbis
szavakban. Október 11-én Szabó László magyar katonai attasé járt nála a szokásos
kihallgatáson, amelyről fennmaradt a külügyminisztériumnak megküldött jelentés. A
beszélgetés alatt (amely úgy tűnik, inkább Mussolini monológja volt, mint párbeszéd) a Duce
a következőket mondta:
„Kérem közölje GÖMBÖS Őnagyméltóságával, hogy baráti jókívánatait különösen
ebben a döntő pillanatban nagyraértékelem és köszönöm.- Közölje az általam oly
nagyra becsült HONVÉDSÉG tagjaival, hogy az olasz bajtársak erőfeszítésének idején
együttérzésüknek

megnyilvánulásában

ujabb

bizonyítékát

látom

annak

a

fegyverbarátságnak, amely a magyar kívánságok teljesítéséhez fog vezetni. [...]
13 év óta dolgozom, kérek, könyörgök, fenyegetődzöm, hogy Olaszország népességének
törvényes keretek között helyet biztosítsak. Azt akarom, hogy az olasz tömeg, hogy
kenyerét megszerezze, ne legyen kénytelen külföld kénye-kedve szerint éhbérért
dolgozni.- Azt akarom, hogy ez a szegény tömeg naponta legalább egyszer lakjon jól,
mert ma egyszer eszik és akkor is rosszul.- Amit az olasz földből bonifikálás útján ki
akartam hozni, azt kihoztam.- Tovább nem megy.- Tunisban nincs hely az olasz munkás
részére, Franciaországban, Amerikában nem adnak munkát az olasz tömegnek.- 387 [...]
Nekem terület kell, mert különben explodálunk.- Tehát akkor, amikor LAVAL-tól szabad
kezet nyertem én explodáltam.- Itt nincs megállás.- [...] Maguk Magyarok ezzel a
lépéssel ismét közelebb jutnak céljaikhoz, mert Europa akarva, nem akarva kénytelen
lesz más egészséges utakon járni.- Maguknak érezniök kell, hogy bennem mindenkor
támaszt fognak találni. Új horizont nyílik Maguk részére!” 388
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Figyelemre méltó, hogy a szankciókhoz Egyiptom is csatlakozott, holott ekkor még nem is volt tagja a
Népszövetségnek. Ezzel sajátos ellenpólusa lett Magyarországnak.
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Olaszország lélekszáma 1935-ben közel 43 millió fő volt, külföldön pedig (főleg Franciaországban és az
Egyesült Államokban) nagyjából további 10 millió olasz élt. Az olasz kivándorlás ekkor már nem érte el az évi
100 ezret (1932-ben 83 ezer), de még 1920-ban is több mint 600 ezer volt, ami még mindig elmarad az 1913-as
csúcstól, amely 873 ezer fő volt. Ezzel szemben az összes olasz gyarmaton (Tripolitánia, Kirenaika, Eritrea,
Szomáliföld, néhány Égei-tengeri sziget, valamint Tiencsin) alig 57 ezer olasz élt. Olaszország népsűrűsége
1935-ben átlag 138,2 fő/km2 volt, de egyes területeken a kétszázat is meghaladta! Mussolini pedig osztotta a
korábbi olasz miniszterelnök, Grandi nézetét, mely szerint az olasz nép nem akar idegen államoknak szolgákat és
katonákat nevelni. Hollós István: Az olasz–abesszin kérdés népesedéstudományi és gazdaságpolitikai
megvilágításban. In: Magyar Statisztikai Szemle, 1935. pp 887–888.
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OL KÜM K100–1936. Az olasz köszönetnyilvánításról Villani római követ is beszámolt (OL KÜM K99
154/pol–1935-2).
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Az idézett rész önmagáért beszél, Mussolini híres demagógiájának jó példája.
Számunkra mindenek előtt az érdemel figyelmet, hogy ismét a magyar revíziós igények
kielégítését ígéri. A történeti források bizonysága szerint Mussolini Etiópiában pár hónapos
háborúra számított, holott az olasz katonai vezetők figyelmeztették, hogy az etiópiai
terepviszonyok között a háború ennél jóval hosszabb ideig is elhúzódhat, amit magyar katonai
elemzések is megerősítettek. 389 Ilyen körülmények között pedig nyilvánvaló volt, hogy
Mussolini nem lesz képes eleget tenni európai ígéreteinek, bár váltig hangoztatta, hogy az
afrikai „kaland” nem befolyásolja európai haderejét. A fenti idézet kapcsán még egyszer
érdemes felhívni rá a figyelmet, hogy Mussolini ismét megerősíti: Lavaltól szabad kezet
kapott. Miért hazudott volna a magyar katonai attasénak?
Mint már volt róla szó, a Népszövetségben Anglia követelte leghangosabban az
Olaszország elleni szankciókat, amiben a történeti irodalom tanúsága szerint a nyugati
közvélemény jelentős részének támogatását élvezte. 390 Másképp fogalmazva: a közvélemény
nyomása jelentős szerepet játszott a határozott angol álláspont kialakulásában. 391 Ugyanakkor
a Pesti Napló hasábjain olyan tekintélyes angol személyiségek publikáltak szankció ellenes
írásokat, mint a korábbi angol miniszterelnök David Lloyd George, vagy az író G. B. Shaw. 392
A hivatalos brit politika mindenesetre Etiópia pártját fogta, ami akkor is igaz, ha ezt nem
a kellő lépésekkel támasztotta alá, amelyekkel megakadályozhatta volna a tragédiát. Korábban
már említettük, hogy vannak arra utaló jelek (habár igen ellentmondásosak és többnyire
ellenőrizhetetlenek), amelyek szerint Mussolini többször is visszakozott volna az etiópiai
akciótól, amennyiben − mint azt a római magyar nagykövettől megtudjuk − „sikerülne azt a
nemzeti becsület megóvása mellett és némi eredménnyel lezárni”. Villani római magyar
nagykövet ugyanis, aki pontosan érzékelte az Olaszországban uralkodó közhangulatot és
389

Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. Bp., 1997. p 385. Mussolini villámháborús
elképzeléseit ld. „Mussolini memoranduma Badoglio tábornokhoz”, közli: Seife-Mikael Araya: Die politische
und soziale Entwicklung Äthiopiens vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zur Restauration (1941). Marburg,
1974. pp 254–255. Az ellenvélemények: Roatta olasz tábornok közlése Somkuthy magyar vezérkari főnöknek
(Rőder utódja). Ormos (1970), i.m. p 68. Más elemzők is hosszú, akár évekig elhúzódó háborút vártak.
Egyiptomban például, négy-öt éves hadjárattal számoltak. OL KÜM K108 50. Cs. I/8 43/935. A tényleges
hadműveletek végül csaknem pontosan hét hónapot vettek igénybe (1935. október 3. – 1936. május 5.), de
Etiópiát az olasz megszállás végéig (1941) sem sikerült teljesen pacifikálni.
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Az első nagyszabású beszédet Samuel Hoare angol külügyminiszter tartotta ez ügyben a Népszövetség előtt,
1935. szeptember 11-én. Beszédében utalt arra is, hogy az egész gyarmati kérdés általános felülvizsgálatra
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tájékozott volt a politika belső problémáiról is, arról tudósít, hogy Olaszország a szankciók
következtében egyszerűen nem fogja tudni finanszírozni a katonai vállalkozást. 393 Hogy ezt
mennyire reális veszélyként fogták fel az olasz vezető körök, arra bizonyság az a komikus
jelenet, amikor az olasz parlamenti képviselők egyöntetűen, ünnepélyes formában felajánlják
az állam részére az előző ciklus emlékére kapott aranyérmeiket.394 Az előző idézetben Villani
által említett „némi eredmény” mindenek előtt Anglia magatartásától függött, de ekkor még
úgy tűnt, hogy az angolok hajthatatlanok ez ügyben. Ennek okát a kortársak egy része abban
látta, hogy az angolok hideg számításból, szándékosan hajszolják az olaszokat egy fegyveres
konfliktusba azáltal, hogy semmi olyan megegyezési lehetőséget nem hagynak Mussolininek,
amely azt becsületsértés nélkül elfogadhatna. E koncepció szerint Anglia megelégelte a „Mare
Nostrum” olasz vízióját, mert féltette a Mediterráneum hosszában, Gibraltártól Szuezig
húzódó tengeri útvonalát. 395 Ezt a koncepciót megerősíti Lloyd George egyik cikke is, az
egykori brit miniszterelnök ugyanis így vélekedik:
„Tudniok kellett volna, hogy Mussolini többé-kevésbé félreérthetetlenül kimondott
nyilatkozataival annyira lekötötte magát, hogy siker nélkül többé nem hátrálhatott meg.
A Népszövetség semmi olyat nem ajánlott neki, amit elfogadhatott volna anélkül, hogy
elsöpörték volna miatta Olaszország színpadáról.” 396
E koncepciónak azonban ellentmond a botrányos Hoare−Laval megállapodás. Az angol
és a francia külügyminiszter ennek során ugyanis olyan titkos megállapodást kötött 1935.
decemberében, amelyben Olaszország nemcsak Etiópia egy részét, hanem egész Etiópiára
vonatkozó koncessziót kapott volna. Ezt ugyan Mussolini el is fogadta, a dolog azonban
véletlenül kitudódott. A nemzetközi felháborodás nemcsak a tervet semmisítette meg, de
alapjaiban rázta meg a brit és francia kormányt, továbbá Hitler valószínűleg ennek nyomán
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OL KÜM K63 211. Cs. 23/41. 165/pol–1935. (1935 nov. 2.)
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OL KÜM K99 188/pol–1935-1 (1935 dec. 14.)
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OL KÜM K63 211. Cs. 23/41. 165/pol–1935. (1935 nov. 2.) Villani az általa nyert információk alapján ehhez
még hozzáteszi azt is, hogy Mussolini állítólag Egyiptomban és Arábiában aknamunkát végzett Nagy-Britannia
érdekei ellen. A már idézett Faragó László egy másik könyvéből további utalásokat kapunk a közel-keleti olasz
tevékenységre nézve. Faragó ugyanis 1935 őszén, tehát alig pár hónappal etiópiai kiküldetése után már
Palesztinából tudósított. Könyvében leírja, hogy „A palesztinai olasz főkonzul a lehető legjobb viszonyban van az
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barátai közé számít [...]”. Farago, Ladislaus: Az új Palesztina. Bp., 1936. pp 45–46.
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döntött úgy, hogy remilitarizálja a Rajna-övezetet.397 A háborúval fenyegető helyzet így
továbbra is fennmaradt.
Nyilvánvaló volt, hogy egy esetleges háborúban Mussolini elsődleges célpontja
Egyiptom lett volna. A magyar források arra utalnak, hogy az olasz katonai körök a magyar
hírszerzést is felhasználták az egyiptomi brit haderő feltérképezésére. A római magyar katonai
attasé olaszországi kollégáinál bizalmasabb viszonyban volt Mussolinivel. 398 Emellett
ismeretes, hogy Magyarország és Egyiptom ebben az időszakban baráti kapcsolatokat ápolt
(egy időben még barátsági szerződés tervét is híresztelték az egyiptomi lapok).399
Egyiptomban jelentős magyar kolónia élt, jelentős gazdasági érdekeltséggel. 400 Amennyiben
tehát a nyilván titkosrendőrök hada által követett olasz kémek jelentéseit Mussolini ki akarta
egészíteni, a magyarok éppen megfeleltek erre a célra. Mindenesetre tény, hogy a magyar
vezérkar 1935. november 27-én tételes kérdőívet küldött Förster Pál kairói magyar
nagykövetnek, amely az egyiptomi brit haderő méreteivel és állapotával kapcsolatos
kérdéseket tartalmazott. 401 A válaszok egy hónap múlva érkeztek Budapestre, amiből arra
következtetünk, hogy a kért információk megadásához Försternek kellő időre volt szüksége,
és esetleg nem tisztán hivatalos forrásokra is támaszkodott. 402 December végén visszaküldött
jelentése a vezérkar csaknem valamennyi kérdésére pontos válaszokat adtak. Ezekből
megtudható, hogy Egyiptomban a brit királyi légierő (RAF) kétezer repülőgépe állomásozott,
az egyiptomi partok közelében pedig 40−80 hadihajó cirkált (a pontos szám nyilván azért
hiányzik, mert ezek állandó mozgásban voltak), amelyeken mintegy 35 ezer tengerész
szolgált. Förtsner viszont nem tudott adatot közölni a szárazföldi hadsereg létszámát illetően,
bár úgy tudta, hogy Szudánban egyáltalán nem állomásoznak angol csapatok. Közli azt is,
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hogy angol−olasz háború esetén az egyiptomi lakosság olaszellenes lesz. 403 Különös
ugyanakkor, hogy a vezérkar olyan kérdést is feltett, amelyet feltehetett volna sokkal
autentikusabb helyen is (Rómában), ti., hogy miután Egyiptom angol nyomásra repülési
tilalmat vezetett be az olasz katonai repülőgépekre, hogyan jutnak ezek Eritreába? 404 A
válaszból megtudjuk, hogy az összes repülőgépet a Szuezi-csatornán át, hajón szállították
Kelet-Afrikába! 405
Visszatérve Magyarország magatartására, a tartózkodó álláspont miatt éles bírálatok
hangzottak el a nyugati országokban, a Kisantant országaiban, valamint olyan távoli államok
részéről is, mint pl. Dél-Afrika. 406 A magyar politikai közélet szereplői közül ezért többen is
szükségét érezték annak, hogy a magyar álláspontot újabb érvekkel támasszák alá.

Herczeg Ferenc cikke

Velics genfi beszédének elhangzása, és az ezt követő bíráló hangokra reagálva elsőként
a kor egyik legnépszerűbb írója, egyben a Magyar Revíziós Liga elnöke, Herczeg Ferenc
szólalt meg a Pesti Hírlap hasábjain. 407 Írása azonban elsősorban a külföldnek szólt, ezért a
lap aznapi száma különlenyomatban megjelent francia, olasz, német és angol nyelven is,
amelyeket Európa különböző nagyvárosaiban terjesztettek. Herczeg a két világháború közötti
magyar politikai életre oly jellemző módon, szépírói eszköztárát sem tagadva meg, erkölcsi
érvekkel igyekezett megtámogatni a genfi magyar döntést:
„Nem végzünk felesleges munkát, ha megvilágítjuk az okokat, melyek arra
kényszerítették Magyarországot, hogy a szankciók kérdésében így határozzon és nem
másképp. Abból a megállapításból kell kiindulnunk, hogy a magyarság politikai
gondolkodását évek óta a trianoni békeszerződés megváltoztatásának vágya irányítja.
Ez olyan célkitűzés, melyben a kormány és a nemzet minden tagja egyesül. A
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magyarokat a nagyvilág eseményei elsősorban abból a szempontból érdeklik, hogy
elősegítik-e, vagy hátráltatják-e az ő nemzeti céljaikat. És természetes, hogy az
olasz−abesszín viszályt is kizárólag ebből a szemszögből figyelik. [...] Mindmáig csak
egy nagyhatalom találtatott, melynek kormánya nyíltan és ünnepélyesen fölvette nemzeti
célkitűzései sorába a Magyarország ellen elkövetett igazságtalanságok jóvátételét. A
népek, történelmük borus napjaiban kiválóan fogékonyak a baráti rokonszenv iránt és
nagyon természetes, hogy az olasz kormány nemes és bátor állásfoglalása a hála és
szeretet kötelékeivel fűzte a magyarságot Olaszországhoz. Midőn a magyar kormány
Genfben állást foglalt a szankciók kérdésében, egyáltalán nem is volt szabad választása,
hanem a saját lelkiismeretének szava és az egész magyar nemzet egyértelmű óhajtása
szerint, Olaszország mellé kellett állnia. Erkölcsi lehetetlenség, hogy a magyar nemzet
szankciókat kívánjon az egyetlen állammal szemben, mely céljául tűzte, hogy
Magyarországot kiszabadítsa elviselhetetlen helyzetéből. Ez Magyarország genfi
állásfoglalásának valódi oka. Az erkölcsi szempontok mellett egészen jelentéktelenek
azok a gazdasági megfontolások, melyek Genfben szóba kerültek. Igaz azonban, hogy a
magyarságra nyomasztó súllyal nehezedik a tudat, hogy tagadhatatlanul ellentétbe
került azzal a szellemmel, melyet a Nemzetek Szövetsége képvisel. A magyarok ismerik
és elismerik a Népszövetség eszmei célkitűzéseit és szolidárisak azokkal. [...]” 408
A cikk megjelenését követően a Pesti Hírlap folyamatosan közölte a külföldről
beérkezett reakciókat. Ezekből világosan kiderül, hogy a cikk egyes helyeken a szándékával
éppen ellenkező hatást váltott ki, mert a nyugati közvélemény (különösen a baloldal) nem volt
fogékony efféle érzelmi politizálásra, és nem igazán értették, mi köze a szankcióknak a
revízióhoz. 409 Márpedig a magyar külügy szemszögéből nézve igenis volt köze. Bármilyen
kínosan érintette is Magyarországot a szankciók ügyében való kénytelen-kelletlen
állásfoglalás, tény maradt, hogy az első világháború egyik győztes nagyhatalma, aki velünk
ráadásul baráti viszonyban állt, hozzákezdett az „újjárendezéshez”. Magyar szemszögből
legalábbis ez volt az etiópiai akció egyik csalóka üzenete, amelyet Mussolini kijelentései fel is
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A franciák és a britek egyébként is jogosan vethették fel, hogy őket legalább ilyen kínos helyzetbe hozták a
szankciók, hiszen ugyanannak az évnek áprilisában kötötték meg a Stresa-i egyezményt Olaszországgal. Genfből
pl. azt írta a Pesti Hírlap tudósítója, hogy „a baloldali lapok tudósítói úgy beszéltek velem, mintha Magyarország
genfi állásfoglalásától függne az egész jobboldali magatartásnak a felszámolása. Politikai nézeteikben annyira
elfogultak, hogy el se akarták olvasni Herczeg Ferenc cikkét. A jobboldali lapok tudósítói viszont látható
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erősítettek: „Europa akarva, nem akarva kénytelen lesz más egészséges utakon járni” −
mondta korábban már idézett beszédében.

Felszólalások a magyar országgyűlésben (Esterházy Móric és Peyer Károly)

A magyar Parlamentben két ízben került sor a kérdés felvetésére, eltekintve Rupert
Dezső tervezett interpellációjától, amely azonban elmaradt. 410 Így először gróf Esterházy
Móric, korábbi miniszterelnök szólalt fel a Herczeg-cikk megjelenésének másnapján:
„Teljesen osztom azt az álláspontot, hogy a külügyi kérdések részletes megvitatása a
külügyi bizottság elé való, [...] [azonban] úgy vélem, hogy vannak kérdések és helyzetek,
amikor nem a külügyi bizottság az a hely, ahol a kormánynyilatkozatoknak el kell
hangozniok. [...] Az abesszín−olasz viszályból önként adódó tanulságok és ezeknek a
jövőben várható gazdasági és nemzetközi következményei igénytelen nézetem szerint
egyenesen létkérdéssé teszik Magyarország részére azt, hogy kormánya gazdasági,
politikai, földrajzi helyzetünknek higgadt mérlegelésével minden olyan nyilatkozattól,
lépéstől, állásfoglalástól tartózkodjék, amely gazdasági és nemzetközi jogi helyzetünket
illetően a mainál még hátrányosabb helyzetbe hozhatná az országot.” 411
A baloldal élénken helyeselt, noha Esterházy nem nevezhető éppen baloldali
képviselőnek. Kánya Kálmán külügyminiszter válaszában először is leszögezte, hogy külügyi
kérdéseket továbbra sem hajlandó megvitatni a képviselők nyilvánossága előtt. A válasz
hátralevő részében pedig az Olaszországgal fennálló baráti viszonyt hangsúlyozta, „komoly,
410

Rupert Dezső interpellációja (5 pontba foglalva) valószínűleg a legbátrabb kiállás lett volna Magyarországon
a szankciós politika mellett, mert sorban megcáfolja mind az olasz hódító politika, mind a szankciók ügyében
kifejtett magyar álláspontot. Azt is megtudjuk belőle, hogy a médiát az etióp kérdés minden vonatkozásában (így
a magyar döntés bírálata, vagy az etiópiai harctéri helyzet) valószínűleg megpróbálták gleichschaltolni – a jelek
szerint sikerrel. Érdekes adalék ehhez, hogy például a Pesti Napló 1935 október 4-i számában „Abesszínia igazi
arca” címmel hirdetnek filmet az egyik moziban a következő szöveggel: „Etiópia minden barbár szokása.
Abesszínia igazi arca, ítélkezései és babonáinak borzalmas részletei egy órán keresztül bemutatják a négust,
népét és vezérkarának harci készülődéseit.” Ugyanakkor a következő oldalon rövid híradás szól arról, hogy
Martin Rikki „Kincses Abesszínia” c. filmjét betiltották, mivel „a bizottság véleménye szerint nem engedhető
meg, hogy egy velünk barátságos állammal ellenséges viszonyban álló országnak belső viszonyait ismertessük.”
A kormány tehát (ismeretlen eszközökkel) megakadályozta Rupert felszólalását. Pritz (1982), i.m. pp 237–238. A
magyar sajtó „gleichschaltolásához”: OL KÜM K63 214. cs. 84/főn. pol., melyben Villani római követ Mussolini
egyik beszédéből azt a következtetést vonja le, hogy a „Duce” jó néven venné, ha a magyar sajtó olaszbarát
hangnemben írna. Egyetlen olyan magyar sajtóorgánum volt, amely határozottan kiállt Etiópia mellett, mégpedig
a Századunk c. radikális folyóirat. 1935–1936 folyamán többen is felemelték szavukat Olaszország agressziója
ellen. Közülük Csécsy Imre érdemel említést, aki az idősebb Ignotussal folytatott vitát minderről. (Ld. erről a
következő fejezetet.)
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Az Országgyűlés képviselőházának naplója. 1935. évi 3. kötet, pp 302–304.
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ésszerűségi okok” mellett, amelyek alatt valószínűleg a gazdasági érveket értette. A
továbbiakban pedig kifejezte reményét, hogy „sikerülni fog Európát a további bonyodalmaktól
megóvni”. 412 A választ Esterházy tudomásul vette és megköszönte.
Úgy véljük, az a tény, hogy 1935-ben, a magyar Parlamentben lehetetlen volt külügyi
kérdéseket megvitatni, mindenképpen a rendszer szűklátókörűségét és túlzott óvatosságát
jelzi. 413 Az ügyben másodikként felszólaló Peyer Károly többek között ezt is szóvá tette. A
szociáldemokrata Peyert mindenekelőtt az nyugtalanította, hogy egyes külföldi lapok „a
magyar nemzetet egy kultúrálatlan, alacsonyrendű népnek tüntetik fel, amely nem akar eleget
tenni nemzetközi kötelességeinek”. 414 Ennek érdekében követelte, hogy az egyes pártoknak
adják meg a lehetőséget az Országgyűlésben véleményük önálló kifejtésére. A továbbiakban
bírálta Gömböst egy pár nappal azelőtti beszéde miatt, amelyben a miniszterelnök azzal
vádolta a Népszövetséget, hogy nem pártatlan. Peyer szerint különösen azért ártalmas ilyen
kijelentéseket tenni, mert ezzel elfordíthatjuk magunktól az angol közvélemény magyarbarát
részét. 415 A képviselő volt az egyetlen, aki nyilvánosan bírálta a genfi magyar döntést, amikor
beszédében „nem egészen helyes állásfoglalás”-nak minősítette azt. Mégse gondoljuk
azonban, hogy a szociáldemokraták a szankciók támogatását szorgalmazták, és éppen ebben
rejlett a kormány szűklátókörűsége. Ugyanis, mint Peyer kifejti,
„ha belpolitikai kérdésekben sok minden el is választ bennünket a kormány politikájától,
mégis amikor nagy, egyetemleges és általános nemzeti érdekekről van szó, akkor minden
párt minden képviselője meg fogja találni azt a hangot és meg fogja tudni állapítani azt
a határt, amely hangon és ameddig a bírálatban elmehet és tudni fogja, hogy mik azok a
szempontok, amelyeket a nemzet általános szempontjainak figyelembevételével követhet.
Éppen ezért nem félek attól, hogy ez a kérdés itt, a ház plénumában is tárgyaltassék.” 416

412

Uott. Mint korábban már szó volt róla, a korszakban a magyar külpolitikát legfeljebb féltucatnyi ember
monopolizálta: a külügyminiszter, a miniszterelnök, ezek államtitkárai és időnként maga a kormányzó.

413

Ehhez ld. Antal István visszaemlékezését, amikor egy minisztertanácson az akkori pénzügyminiszter, Imrédy
Béla éles hangon szóvá tette, hogy a külügyi kérdéseket még a minisztertanácsokon sem tárgyalják meg közösen.
Gömbös a „szokásra” hivatkozva azt válaszolta, hogy „ezeknek az ügyeknek a miniszterelnök és a
külügyminiszter az illetékes hordozója”. In: Gergely (2004), i.m. p. 352.
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Az Országgyűlés képviselőházi naplója. 1935. évi 3. kötet pp 387–388.
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Peyer félelmei teljesen jogosak voltak, mert pár nappal azelőtt az angol parlament alsóházában három
képviselő, és a későbbi miniszterelnök Attlee is szóba hozta a szankcióktól távol maradó országok problémáját.
In: Parliament Debates. House of Commons. Vol. 305. (1935) pp 89, 92, 115. Velics, a népszövetségi magyar
küldött is megkapta: „azoknak a nemzeteknek, amelyek a jelen helyzetben ilyen magatartást tanúsítanak, a
jövőben számítaniuk kell arra, hogy a Szövetség másképpen fog viselkedni velük.” – mondta neki Lord
Cranborne. In: Documents on British Foreign Policy. No. 52. lábjegyzet.
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Gróf Bethlen István cikke

Pár nappal később a magyar politikai közélet, sőt a két világháború közötti időszak
egyik legjelentősebb politikusa, gróf Bethlen István lépett a nyilvánosság elé hosszú hallgatás
után. Véleménynyilvánítása több szempontból is figyelemre méltó. Mindenekelőtt, tíz éves
miniszterelnöksége idején, 1927-ben ő kötötte meg Magyarország az örök barátsági szerződést
Olaszországgal, és a harmincas évek idején a magyar külpolitika még az általa lefektetett
alapokon nyugodott. Ugyanakkor a harmincas évek közepétől kezdve Bethlen volt az angolorientáció egyik leglelkesebb híve, amihez a hozzá közel álló Pesti Napló kiváló terepet
nyújtott. Nem mellékes, hogy egyben Bethlen volt az egyik legismertebb magyar politikus
külföldön, amivel a magyar külügyminisztérium is tisztában volt, így gyakran látott el
diplomáciai feladatokat, jóllehet hivatalosan nem volt a magyar diplomáciai testület tagja.
Angolbarátsága alapján azonban Bethlentől hiba volna a genfi magyar döntéstől eltérő
magatartást várni. Színre lépésének oka minden bizonnyal az volt, hogy gyengének érezte
mind a külügyminisztérium, mind Herczeg Ferenc érvelését. A politikus új oldalról kísérelte
meg megvédeni a magyar álláspontot, amelyet − mint láttuk − a hivatalos politika gazdasági,
Herczeg pedig érzelmi-morális oldalról védett. Bethlen, mint a nemzetközi jog és a
népszövetségi rendszer kiváló ismerője, politikai oldaláról közelítette meg a kérdést.
Mindenek előtt siet leszögezni, hogy a Népszövetség minden tagállamának, így
Magyarországnak is a béke megőrzése az elsődleges célja. Érvelésének középpontjában éppen
az a kérdés áll, hogy milyen eszközökkel biztosítható Európa tartós békéje. Megállapítja, hogy
a népszövetségi Alapokmány cikkelyei három alapelven nyugszanak e tekintetben: az egymás
függetlenségének a tiszteletben tartásán, az általános és arányos leszerelésen, valamint az
olyan szerződések felülvizsgálatán, amelyeken „az élet keresztülhaladt”. Utóbbi nem más,
mint utalás a 19. cikkelyre, amely lehetővé tette volna a békés határrendezést, és amely a
békés revízió reménysége volt. A három alapelv nézete szerint éppen annyit ér, amennyit a
gyakorlatban sikerül belőlük megvalósítani. Úgy gondolja továbbá, hogy e három alapelv csak
együtt ér valamit, mert ha bármelyiket önkényesen mellőzik, akkor az a békepolitikát
„akadályozza, késlelteti, sőt illuzórikussá teheti”. Ennek folytán Bethlen szerint a
Népszövetség tizenhat éves működése egyenesen lesújtó, mivel a három alapelv egyikének
sem volt képes érvényt szerezni! Természetesen különösen a 19. cikkely mellőzését fájlalja:
„A fennálló igazságtalan és tarthatatlan állapotok revíziójának lehetőségéről senki sem
akart hallani. Még azt is gondosan kerülték, hogy a 19. szakasz értelmét,
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alkalmazásának föltételeit és a vele kapcsolatos eljárási szabályokat megállapítsák, sőt
ellenkezőleg, aki, mint például mi magyarok, a 19. szakaszt csak felemlíteni is merte,
egyenesen üldözésnek, fenyegetéseknek volt kitéve, és mireánk is mint békebontókra,
ujjal mutattak. Egyenesen háborúval fenyegettek meg arra az esetre, hogyha e szakasz
alapján revíziót kérnénk. [...] A békeszerződéseknek igen sok intézkedése, megkötésük
óta, tényleg revízió alá is került, de csak via facti, többé-kevésbé a Németország által
teremtett fait accompli-k révén, egyetlen egy esetben sem a Népszövetség kebelében a
19. szakasz alapján lefolytatott procedura révén, amit mindig gondosan sikerült
elkerülniök, nehogy ebben a tekintetben precedens teremtessék”. 417
Bethlen osztja azt a nézetet, amely szerint a népszövetségi rendszer legnagyobb hibája
az, hogy túl merev, és nem enged teret a változtatásoknak:
„a világ [...] nem statikus, hanem evolúciónak van alávetve, hogy a dinamikus erők
játékának bizonyos teret kell adni és hogy csak az a békemű lehet tartós, amely
elasztikus rugókon nyugszik. [...] [A győztesek] ahhoz fogtak hozzá, hogy a legyőzöttek
bevonása nélkül, csak egymás között kössenek úgynevezett kölcsönös támogatási
megegyezéseket, amelyek tulajdonképpen nem egyebek, mint a régi védelmi szövetségek
népszövetségi köntösben.” 418
Ugyanakkor a szankciók kérdésében joghézagot vél felfedezni, amivel Olaszországot és
Magyarországot egyszerre igyekszik megvédeni. Az Alapszerződés 15. cikkelye ugyanis úgy
rendelkezik, hogy a népszövetségi tanács döntése csak akkor kötelező, ha azt egyhangúlag
fogadták el a tagállamok. 419 Egyszerű szótöbbség esetében a felek megtarthatják döntési
szabadságukat, amely Bethlen értelmezésében azt jelenti, hogy „háborút kezdhetnek”. 420 A
cikk egy része kifejezetten

Magyarországnak a szankcióktól való távolmaradásával

foglalkozik:

417

Bethlen István: Magyarország népszövetségi politikája. In: Pesti Napló, 1935 nov. 17. Cikke, amely
Herczegéhez hasonlóan elsősorban a külföldnek készült, megjelent a budapesti kiadású Danubian Review 1935.
novemberi számában, valamint ennek egy különlenyomatában „Two Studies” címmel angolul is.
418

Bethlen, i.m.
„[...] A Szövetség tagjai kötelezik magukat, hogy , ha a Tanács jelentését – a vitában álló felek képviselőinek
szavazatát nem számítva – a tagok egyhangúlag elfogadták, egyik olyan fél ellen sem viselnek háborút, amely a
jelentésben ajánlott megoldást elfogadja [...]” Mengele, i.m. pp 380–381.
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A tisztán látás érdekében nem árt leszögezni, hogy a kívülálló szemlélők számára Olaszország bűnössége
egyáltalán nem volt egyértelmű, és azt véglegesen csak a második világháború utáni szakirodalom tette
egyértelművé. Sokakkal sikerült ugyanis elhitetni, hogy Etiópia a fejlődés olyan fokára jutott, hogy modern
hadseregével komolyan fenyegeti az olasz gyarmatokat. Tény, hogy Etiópia szeretett volna tengeri kijárathoz
jutni a Vörös-tenger felé. Ezért sokak számára elegendő érv volt, hogy Olaszország nem tesz mást, mint
megelőzi Etiópia agresszióját – vagyis határmódosítás folyik a béke megőrzése érdekében.
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„A legyőzött kis Magyarországot a kisantant részéről javasolt dunai paktum, valamint
az automatikus kollektív szankciók rendszere ellen kifejtett passzív ellenállásban a
legtávolabbról sem vezette az a hátsó gondolat, mintha valamely háborús kalandra
készülne, hanem egyfelől az az egyszerű és logikus megfontolás, hogyha önként vállalt
szerződésben ismeri el és garantálja szomszédainak a trianoni határokat, evvel
egyszersmindenkorra le is mond azoknak békés megváltoztatásáról is: másfelől pedig,
ha saját hozzátevésével járul ahhoz hozzá, hogy a status quo minden elgondolható
eshetőségre biztosítva legyen, evvel a vele szemben álló felekben még azt az utolsó
lélektani okot maga rombolja le, amelyek ezeket arra bírhatnák, hogy valaha is a
paktum 19. Szakaszának gyakorlati életrekeltéséhez hozzájárulásukat megadják. [...]
Összes érzelmeik és saját meggyőződésének ilyen megtagadására egy nemzet sem
kapható. Ha valamely kormány ilyenre vállalkoznék, a felháborodott közvélemény
amúgyis azonnal elseperné. Ha pedig ilyet a jövőre ígérne meg, csak rosszhiszeműen
tehetné, és csak olyan ígéretet tenne, amiről tudja, hogy adott esetben megtartani
úgysem képes.” 421
Olyan világos logikáról árulkodnak ezek a szavak, hogy úgy érezzük, felesleges
hozzájuk bármit is hozzáfűzni. Elgondolkodtató azonban, vajon lett volna-e Magyarországnak
valamiféle lehetősége olyan áthidaló megoldásra, amely a szankciókban való részvétel mellett
fenntartotta volna a status quo megváltoztatására vonatkozó kívánságát. Úgy véljük, erre a
kérdésre egyértelmű nem a válasz, aminek az oka Bethlen érvelésében és a Genfben Velics
által elmondott beszédben együttesen keresendő. Bethlen cikkének befejező része, amely a
„Békepolitika, amely háborúra vezet” címet viseli, azt hangoztatja, hogy a béke érdekében
elsősorban a 19. cikkely alkalmazására van szükség, vagyis arra, hogy vegyék végre revízó alá
a békeszerződéseket:
„A kollektív biztonság eszméje elválaszthatatlan junktímban áll a paktum 19. szakaszán
alapuló revízió lehetőségével. [...] Ha ezt keresztülvihetnék, a kollektív biztonságnak
Magyarországnál nem lenne őszintébb előharcosa. [...] Amíg a mostani helyzet meg nem
változik, Magyarországnak létérdeke, hogy szabadkezét minden kollektív szankcióval
szemben fenntartsa. [...] Ez a békepolitika előbb-utóbb véres összeütközésekre és
háborúra kell, hogy vezessen.” 422
Mindehhez még annyit érdemes hozzáfűzni, hogy amennyiben Magyarország a genfi
szavazáson igennel szavaz, ezzel nem csupán egyik legfontosabb piacát vesztette volna el,
421
422

Bethlen, i.m.
Uo.
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hanem egyetlen szövetségesét is. Vagyis: az 1927 előtti teljes külpolitikai elszigeteltség állt
volna elő. Ennyit nyilván nem ért meg a Népszövetség iránti lojalitás.

3. A NÉPSZÖVETSÉG AGÓNIÁJA

1935. decemberében a magyar vezérkar elkészítette szokásos évi összefoglalóját az
ország katonapolitikai helyzetéről. A memorandum a Marseille-i gyilkosság és a német
újrafegyverkezés mellett az olasz−etióp konfliktust az eltelt időszak legfontosabb nemzetközi
eseményeként jelöli meg. Ennek nyomán az emlékirat megállapítja:
„Ezek távolabbi kihatásait ma még nem látjuk, megállapíthatjuk azonban már ma is,
hogy jelentős változásokat hoztak létre úgy az európai, mint a világpolitikában:
1. Az a fel nem boríthatónak hitt stabilitás, amely Európa politikai helyzetét a győztes
államok abszolút túlsúlya révén eddig jellemezte, szűnőfélben van.
2. A népszövetségi politika egy krízisen megy keresztül és vele együtt az un. Kollektív
sécurité politika is.
3. A szövetségi rendszerek politikája kezd feltámadni, bár egyelőre még népszövetségi
mezbe van burkolva.
4. Európa államai − szinte kivétel nélkül − egy hatalmas erőfeszítéssel folytatott
fegyverkezési verseny részeseivé váltak.
[...] Miután a revízióra törekvő hatalmak háborús potenciálisa állandóan nő, könnyen
elképzelhető, hogy egy olyan alkalom, amely valamelyik hatalom részére bármely oknál
fogva a sikeres fellépés reményével biztat, a kérdés fegyveres megoldásához fog
vezetni.” 423
Az V. fejezetben, amely „A revíziós csoport politikája” címet viseli, a memorandum
Németországgal kapcsolatban a következőket állapítja meg:
„A nemzeti szociálismus jegyében újjáéledt Németország az elmúlt év alatt nemzetközi
súlyát − belső erőinek óriási mérvű megszervezésével és külpolitikai sikerekkel (Saar
vidéki népszavazás, nyílt fegyverkezés retorzió nélküli megvalósítása, angol−német
flottaegyezmény) nagy mértékben növelte. A legjobb úton van ahhoz, hogy ismét Európa
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Hetés–Morva, i.m. pp 348–359.
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vezető államává legyen. [...] A német törekvések ill. célkitűzések idejekoráni felismerése
és kiértékelése sorsdöntő lehet Magyarország jövőjére.” 424
Láthatjuk tehát, hogy immár a vezérkar is komolyan számolt azzal, hogy a közeljövőben
Németország lesz Európa vezető hatalma, aminek Magyarországra nézve „sorsdöntő”
kihatásai lehetnek. A vezérkar azonban nem érzett osztatlan örömöt emiatt, hiszen az
Anschluss-ra gondolva megjegyzik, hogy Magyarország „nem tartja kívánatosnak a 70 milliós
német birodalom szomszédságát”, majd így folytatják:
„A német kapcsolatok a pillanatnyi helyzetben kizárják azt, hogy ezzel olasz
barátságunkat tiszta formában össze tudjuk egyeztetni. [...] A német szövetség [...]
egyúttal azt is jelenti, hogy politikánk célkitűzéseit fegyveresen akarjuk megoldani. Ez a
tény számunkra az eddigi helyzettel szemben sem hátrányt sem veszteséget nem
jelent.” 425
Nem könnyű értelmezni az emlékirat e sorait. A memorandumban található egy olyan
megjegyzés is, amely szerint a magyar−német közeledés folyamatban van, de annak részletei
a vezérkar számára egyelőre ismeretlenek. Lehetséges tehát, hogy a hadsereg vezetői
szándékosan fogalmaztak homályosan. Bármit is akartak azonban mondani, megállapíthatjuk,
hogy a kialakult helyzetben a revízióra nézve a magyar külpolitika kétségbeejtő helyzetbe
került, hiszen világosan látták, hogy mivel Olaszország szembekerült a Népszövetséggel, „a
békés úton megkísérelt revízió kilátásai a semmivel egyenlőek”. 426 Ugyanakkor logikus volt,
hogy az önálló fegyveres megoldás Magyarország akkori felfegyverzettségi (pontosabban
lefegyverzettségi) állapotában nem járható út. A német szövetség (a fegyveres megoldás
külföldi partnerrel) pedig ekkor még nem kecsegtetett sikerrel, mert Németország ekkor még
legfeljebb Csehszlovákia irányában lett volna hajlandó támogatni a revíziós igényeket. 427
Mint már említettük, Magyarországot a szankciókban résztvevő államok számos esetben
kemény bírálattal illették. Vádaskodásaik középpontjában egy idő után már nem a
szankcióktól való távolmaradás állt, hanem az, hogy a gazdasági bojkottot kihasználva
Magyarország (és Ausztria) piaci előnyökhöz jut Olaszországban. Ilyen vádakat elsősorban a
Kisantant államai hangoztattak, közülük is a román külügyminiszter, Titulescu volt a
legerélyesebb:

424

Uo.
Uo.
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Ezzel együtt Mussolini persze még jó ideig hitegette Magyarországot, sőt – mint majd látjuk – még fegyveres
megoldást is kilátásba helyezett.
425

427

Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában. Bp., 1998. pp 157–158.
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„Amíg Románia többé nem cserélheti fáját, kukoricáját, állatait olasz termékekre, addig
Olaszország ezeket az árukat Magyarországon és Ausztriában fogja megvásárolni, mint
ahogy Magyarország és Ausztria továbbra is el fogadják majd az olasz termékeket. Még
egyszer: Románia elhatározta, hogy teljes egészében végrehajtja az Alapszerződésből rá
nézve kötelező követelményeket az Egyesült Királyság és Franciaország oldalán, de
látni kell, hogy az előirányzott rendszer előnyt jelent Magyarország és Ausztria
számára, akik durván megszegték az Alapszerződés 16. cikkelyét. Olaszország beszünteti
ugyan a fa importját Jugoszláviából, de Magyarországról ellátja magát. Olaszország
ugyan beszünteti állatigényét Románia és Jugoszlávia felől, de Magyarországról
ugyanúgy beszerzi, mint ahogy kukoricáját is.” 428
A felhozott vádaknak kétségtelenül volt némi alapja. A sors iróniája, hogy pl.
Jugoszlávia a Trianon által megszerzett területeken (Bácska, Bánát) termelt, és a szankciókig
jórészt Olaszországban eladott gabonájának volt kénytelen új piacot keresni, ami látszólag
nem volt könnyű. 429 A történelmi hűség kedvéért azonban fel kell hívnunk a figyelmet arra,
hogy a kialakult helyzetet szinte minden ország igyekezett kihasználni. Már a konfliktus
legelején világos volt, hogy Olaszország fokozott olajbehozatalra szorul, hogy elláthassa
Afrikába induló hajóit, ott bevetett hadi járműveit, és eközben az itáliai ellátás se szenvedjen
hiányokat. A római magyar nagykövet 1935. decemberében arról számolt be, hogy
Romániából

és

a

Szovjetunióból

fokozott

mértékben

érkeznek

olajszállítmányok

Olaszországba. 430 Ugyanakkor a Szovjetunió, amely akkor a Népszövetség legifjabb tagja
volt, hangosan követelte még szigorúbb szankciók bevezetését. 431
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In: Société des Nations, Journal Officiel, Supplement Special, No 145. p 39. Titulescu később,
magánbeszélgetés formájában keményebb szavakat is használt, amiből kiderül, hogy egyáltalán nem a
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A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a Népszövetség által csak 1935. november
18-ától hatályba helyezett szankciókat számos ország parlamentje csak jóval később, vagy
egyáltalán nem ratifikálta. 432 Ilyen körülmények között hiába szorgalmazta bárki is a
szankciók szigorítását, azt senki sem vehette komolyan. 1936 tavasza így a vég nélküli viták
jegyében telt a Népszövetségben, az olaszok pedig egyre közelebb kerültek a győzelemhez
Etiópiában. Május 2-án, miután minden remény szertefoszlott, az etióp császár elhagyta
birodalmát. Dzsibutiból angol hadihajó vitte előbb Palesztinába, majd Angliába. Három
nappal később Badoglio marsall bevonult Addisz-Abebába, ugyanezen a napon Mussolini
bejelentette az Olasz Birodalom megalakulását. Etiópia Olasz Kelet-Afrika része lett. Hailé
Szelasszié Angliába érkezéséről a londoni magyar nagykövet számolt be:
„A múlt hét folyamán gyermekei (és megmentett kincsei) társaságában Londonba
érkezett az abesszin uralkodó. Biztos forrásból tudom, hogy angol részről nem szívesen
látták a londoni utat, de az adott körülmények között kénytelenek voltak a Negus
ezirányú kívánságának eleget tenni.. Ideérkeztét igen nagy érdeklődés előzte meg; a
pályaudvaron tömegek várták és házát alig lehetett megközelíteni. Angol részről a
külsőségekben is hangsúlyozni kívánták, hogy csak magánlátogatásról van szó és ennek
megfelelően minden hivatalos fogadtatás elmaradt. A Gloucesteri herceg, aki a császár
koronázásakor Abessziniában járt, valamint Eden udvariassági látogatásokat tettek
nála”. 433
Az un. „olajszankciók” tehát sohasem léptek életbe, valószínűleg azért, mert ez esetben
Mussolini valóban kiprovokálta volna a háborút, és ekkor tett a római magyar nagykövet előtt
első ízben arra vonatkozó kijelentést, hogy háború esetén „a német támogatás árát kész
megfizetni”. 434 Azzal azonban mindig is tisztában volt az olasz vezér, hogy a Földközitengeren Angliával nem veheti fel sikeresen a versenyt. Ezért 1936 nyarán, midőn az olasz
hadműveletek Etiópiában még javában zajlottak, ismét egy régi terv került előtérbe:
Jugoszlávia megtámadásának gondolata. Ismeretes, hogy ezt Mussolini már 1934-ben, a
Marseille-i gyilkosság idején fontolgatta, és most ismét felvetődött. Minderről a római katonai
attasét is tájékoztatta, aki így számolt be:
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„[Mussolini] Az ismert elhatározása mellett kitart!: N.Sz. [Népszövetség]-ből kilép, ha
nem szüntetik meg a szankciókat; Támad, ha megszigorítják a szankciókat. A támadás
meglepetés-szerű kell legyen. Ő politikailag magadja a meglepetés előfeltételét; nem
lesz hadüzenet. A Du. [Duce] szerint attól a pillanattól kezdve, amikor ő elhatározza a
támadást, 18 óra kell a támadás megindításához. Mi magyarok az első 48 órában képet
alkothatunk magunknak arról, hogy átütő olasz sikert lehet-e remélni, vagy nem. Ha a
meglepetés tényleg sikerül, akkor Z. [Zágráb] magasságát hamar elérik. A külföldi
horvátokból alakult légiót is bevetik. Amint lehet, kikiáltják a független Horvátországot.
[...] Úgy látja, hogy a szankciós politika megrendülőben van. [...][és] a békés úton való
revízió kilátásai ismét erősödnek. [...] A német−olasz viszony határozott javulás útján
van. Sch. [Suvich, olasz külügyminiszter] látogatás alkalmával meggyőzte Sch.
[Schuschnigg osztrák kancellárt] arról, hogy Au.nak [Ausztriának] létérdeke a
németekkel való kibékülés. Nem harcolhatnak egymással szemben, mert Au. gyenge,
egyedül nem állhat meg, legfőképpen pedig mindketten németek. [...] Ha pedig
megtalálják a „modus vivendit” akkor a né.[német]−olasz megértésnek semmi sem
fogja útját állni.” 435
Kiderül tehát, hogy Mussolini még 1936 nyarán is a békés revízió tervével hitegette a
magyarokat, holott láttuk, hogy Magyarországon erről már fél évvel ezelőtt lemondtak. Az is
jól érzékelhető, hogy Mussolini már végleg lemondott Ausztriáról, beletörődött, hogy nem
lesz ütközőállam Olaszország és Németország között. Azt is érzékelhette, hogy így
Olaszország baráti kapcsolatot lesz kénytelen ápolni Németországgal, amely katonailag jóval
erősebb nála. 436 Valószínűleg éppen ezért merült fel ismét Jugoszlávia felosztásának terve,
ami azért volt célszerű, Mussolini szerint, mert
„ha Jugoszlávia helyén egy kimondottan olaszbarát és kimondottan németellenes állam
terülne el, akkor az Anschluss nem jelentené azt a veszedelmet, amit valójában jelent,
mert a német gazdasági térhódítás a BALKÁN-on, valamint a tengerhez való kijutás
csak háborúval lenne megvalósítható.- Viszont egy németbarát, olaszellenes Jugoszlávia
az Anschluss esetén határozott veszedelmet jelentene az olaszoknak.- háború nélkül is.-
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[...] Hogy ez veszedelmet ne jelentsen, nem marad más hátra mint felállítani az önálló
Horvátországot és ezzel gátat vetni a német−szerb barátságnak.” 437
Mint közismert Jugoszlávia megtámadása ekkor mégsem történt meg. Lehet, hogy
ebben a magyar ellenkezésnek is volt némi szerepe, hiszen a Németországhoz mind jobban
közeledő Magyarország számára a németek baráti politikát ajánlottak a délszlávokkal.
Márpedig úgy tűnik, hogy Gömbös, aki korábban feltétlen hűségéről, sőt rajongásáról
biztosította Mussolinit, 1936. márciusára végérvényesen döntött: Róma helyett immár Berlin
kegyeit lesi első sorban. Ezt bizonyítja Preziosi bécsi olasz követ, aki 1936. március 16-án ezt
írta Mussolininek:
„Az osztrák miniszterek budapesti látogatásának fő tapasztalata, hogy Gömbös − bár
most is a Dél−Észak blokk szervezőjének mutatkozott − olyan kötődést mutatott
Németország iránt, amely alapján feltételezni lehet, „ha választania kellene Róma és
Berlin között, kétségtelenül ez utóbbit részesítené előnyben”. 438
Az etióp császár Londonból Genfbe utazott, ahol 1936. június 30-án drámai hangú
felszólalásában figyelmeztette a vezető hatalmakat, hogy milyen végzetes hibát követtek el
azzal, hogy erélytelenségükkel hagyták elsorvadni a Népszövetséget. A tagállamok azonban
ezzel már nem sokat törődtek. Többségük inkább szeretett volna már túl lenni az egészen, és
örökre elfelejteni, hogy Etiópia valaha is szabad ország volt. Július 15-én visszavonták az
Olaszország elleni szankciókat, amivel a népszövetségi viszály gyakorlatilag véget ért. Az
olasz hódítás törvényesítését azonban akadályozta, hogy az etióp uralkodó állítása szerint (és
ezt bizonyítani tudta), Etiópiában még csapatok harcoltak és kormánya továbbra is működött
Etiópiában. 439 Amikor azonban az etiópiai kormány kapitulált, Magyarország és Ausztria
elsőként törvényesítették az új afrikai olasz birodalmat. Igaz, ezt csak azt követően tették,
hogy a svájci kormány kiszivárogtatta, hogy a népszövetségi Tanács (Council) is ilyen értelmű
döntésre készül. 440 Hailé Szelasszié ekkor hivatalosan tiltakozott a Népszövetség előtt Avenol
főtitkárnál, de a döntést képtelen volt megakadályozni. 441
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4. Németh József százados ügye

Az olasz−etióp háborúból a szakavatott szemek számára adódott még egy következtetés,
mégpedig az olasz hadi felszerelések gyengesége. Olaszország, amely 1896-ban szárazföldön
szenvedett vereséget az aduai csatában, abban reménykedett, hogy az azóta modern
haditechnikának számító légierővel sikert érhet el. A harmincas évek első felében Olaszország
repülőgép-nagyhatalom hírében állt, nemcsak Fiat típusú repülőgépei voltak világhírűek,
hanem pilótáinak képzettsége is. Az olasz légierő első erőpróbája éppen Etiópia lett. Bár az
olasz hatóságok igyekeztek távol tartani az avatatlan szemeket a hadieseményektől, az
elemzők figyelmét nem kerülte el, hogy 1935−1936-ra az olasz repülőgépek a fejlesztés
hiánya miatt elavultak. 442 Vittorio Mussolini, a Duce egyik fia, aki a háború elején mint pilóta
harcolt Etiópiában, lelkesedett az olasz gépekért. Ugyanakkor beszámolójából kiderül, hogy
az etiópok olykor egyszerű puskákkal lőttek le olasz gépeket, sőt sokszor magát a völgyben
repülő pilótát találták el a hegytetőről célozva. 443 Az olasz repülőgépek teljesítménye a
magyar vezérkart sem elégítette ki. Számukra ez azért volt lényeges, mert Magyarország
1935-ben, de még a háború kitörése előtt 26 darab repülőgépet rendelt Olaszországból. A
szállítási határidő éppen a háború miatt egyre jobban tolódott, míg végül a magyar fél
megunta a várakozást és inkább a német hadiipar mellett döntött, amely sokkal előrébb járt a
modernizációban. 444
Érdekes adalék a téma történetéhez, hogy az olasz hadvezetés a háború kezdetén
megengedte, hogy néhány állam hivatalos katonai megfigyelőt küldjön a frontra. Így a
barátinak számító Magyarország Németh József századost delegálta. 445 Németh József
kiküldetéséről megemlékezik Antal István sajtófőnök is, aki emlékirataiban leírja, hogy
Németh lelkiismeretesen és részrehajlás nélkül jelentette mindazt, amit a hadszíntéren látott, s
ezekben többször kedvezőtlenül nyilatkozott az olasz expedíciós hadseregről. Az olasz
vezérkar végül nyomást gyakorolt Magyarországra, s a kiváló jellemű katonai attasét
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visszahívták Budapestre. Antal még megemlíti, hogy az ezredes személyesen referált
Gömbösnek is. 446 Mindezt megerősíti Kádár Gyula visszaemlékezése is, aki így ír minderről:
„Mussolini 1935 végén megtámadta Etiópiát. Győzelmét Magyarországon nagy
harsonaszó és sok négusvicc kísérte. Magyar katonai részről megfigyelőként az olasz
hadsereghez vezényelték Németh József vezérkari ezredest. A hadjárat befejezte után
Németh ezredes az Országos Tiszti Kaszinó nagytermében, vezérkari tisztek és
tábornokok előtt beszámolt a tapasztalatairól. A beszámoló előtt minden biztonsági
intézkedést megtettek, hogy illetéktelen ne hallgathassa meg, a jelenlevőket a szigorú
titoktartásra figyelmeztették. Németh ezredes előadásában lesújtó kritikát mondott az
olasz hadseregről. Stratégiai és taktikai hibákra mutatott rá, példákkal alátámasztva
bírálta az olasz hadsereg harckészségét, elmondta, hogy csak az alig felfegyverzett etióp
csapatokkal szemben tudtak eredményt elérni, ahol komolyabb ellenállás volt,
megszaladtak.” 447
A Kádár Gyula által említett előadáson elhangzottak a rendezvény zárt jellege ellenére
kiszivárogtak, s a budapesti olasz diplomácia tiltakozását váltották ki. A készülődő botrányból
a magyar katonai vezetés csak úgy tudott kievickélni, hogy Némethtel könyvnyi terjedelmű
(230 oldalas!) cikket írattak, amely a Magyar Katonai Szemlében jelent meg, s természetesen
egyetlen sornyi, az olasz hadvezetést elmarasztaló kritika sincs benne, ugyanakkor arra több
példa is van, amikor az etióp erőket dícséri:
„Zseniális fejre valló elhatározások váltakoznak a legérthetetlenebbnek látszó
baklövésekkel. [...] A legfelső vezetés nem egyszer bebizonyította, hogy tud merész,
erőteljes és hatásos elhatározásokhoz jutni. […] a Negus, vagy tanácsadói előtt a
hadvezetés finomságai és az adott viszonyok értékelése nem ismeretlenek.” 448
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Az olasz–etióp háború és a magyar sajtó

Az 1935–36-os olasz–etióp háború idején a magyarországi sajtó állami nyomásnak volt
kitéve, amelynek értelmében a háborúban Olaszország pártját „illett” fogni. 449 Ennek
megfelelően számos rosszindulatú, szándékos csúsztatásokat és hazugságokat tartalmazó cikk
és könyv jelent meg ebben a néhány évben. 450 Ezeknek részletes ismertetése meghaladná
disszertációnk terjedelmi lehetőségeit, ezért csak néhány jellemző szemelvényre szorítkozunk.
Az üdítő kivételekről, mint Csécsy Imre írásairól vagy a határon túli Korunk című folyóiratról
viszont részletesebben szólni fogunk.
A sajtó túlnyomó része tehát fejet hajtott az állami nyomásnak, s tömegesen termelte a
fasisztoid írásokat. Glass Imre például egymaga tucatnyi cikket írt 1935–36-ban, amivel
„csúcstartó”. Ezek zömmel Tolnai Világlapjában és a Magyar Külpolitika c. folyóiratban
jelentek meg. Glass Imre valószínűleg álnév. Írásaiból kikövetkeztethető, hogy valóban élt
Etiópiában, – cikkeinek egy részét Addisz-Abebából keltezte –, de hogy kit takar valójában,
egyelőre rejtély. Glass Imre képes volt ilyen és ehhez hasonló képtelenségeket állítani:
„Az ország katonasága teljes egészében … rabszolgacsapatokra van alapítva” 451
Vagy:
„Abesszínia talán az egyetlen ország a világon, amelynek semmi néven nevezendő
művészete nincsen.” 452
Azonban nemcsak Glass Imre írt hasonló hangvétellel. A két világháború közti
Magyarország, amelyet sokan egyfajta „keresztény kurzusként” is szoktak emlegetni, sajátos
közeg volt. Egyeseknek, úgy látszik, komoly lelkiismeret furdalásuk volt, hogy Olaszország
leigázza az ősi keresztény Etiópiát. Szinte freudi tünet, ahogyan ezt megpróbálja eliminálni pl.
egy „Marius” álnevű szerző a Magyar Külpolitika c. „szaklapban”:
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„Abesszínia a veszély végzetteljes órájában a Népszövetség előtt az Evangéliumra
hivatkozott, de kormányzása, fennállásának hosszú ideje alatt távol állott ennek
szellemétől. […] Aquinoi Szent Tamás megengedi, hogy lehet igazságos háború. De
igazságos háború csak az, melyben van valami a keresztes hadjáratoknak az Evangélium
méltóságát védő szelleméből.” 453
Ugyan nem magyar a szerző, hanem az osztrák Schrenzel, akinek cikkét fordításban
közölte a Herczeg Ferenc által szerkesztett Új Idők. Ebben ez a képtelenség áll:
„Az etiópok nem ismerik az állattenyésztést, mégis 80 millió szarvasmarha él az
országban. […] Az ország páratlan bőségében az igénytelen abesszíniai embernek
egyáltalában nem kell dolgoznia. Magától terem meg minden, csak kezüket kell
kinyújtaniok a kenyérért, gyümölcsért, húsért. Nem is dolgoznak. A leggazdagabb
emberek is igénytelen kalyibákban laknak és a legnyomorultabb rabszolgák munkája is
csak játék.” 454
1936-ban indult útjára Magyarországon az első képregény magazin, „Háry János”
címmel. Természetesen ennek szerkesztői sem hagyhatták ki azt a ziccert, hogy rögtön az első
számban ne „Puskás Pista” abesszíniai kalandjairól legyen szó. 455 A képes melléklettel
rendelkező lapok folyamatosan közöltek etiópokat ábrázoló karikatúrákat. Ugyancsak divatba
jöttek az un. „négusviccek”, amelyek gyűjteményei több kiadásban is napvilágot láttak. 456
Bár nincs történelmi jelentősége, mégis érdemes pár sor erejéig Karinthy Frigyes ekkor
született szellemes írásából idézni, mert jól demonstrálja a kortársak hozzáállását a
Népszövetséghez:
„Van szerencsém tisztelettel értesíteni a Népszövetséget, hogy integer és körülhatárolt
egyéni belterületem székesfővárosának, központi idegrendszeremnek erődítményét, az
Értelem Várát, tegnap óta idegen hatalmak bombázzák. Nem is történt hadüzenet és a
magam részéről igazán nem viselkedtem provokáló módon. [...] Szellemi javak és
birodalmak és lelki országok Népszövetsége, csinálj valamit, kérlek szépen, ebben az
ügyben, vagy sziveskedjél megmondani, ilyen körülmények között hol az én helyem a nap
alatt? [...] Én nagyon szívesen vállalom az ő bokros teendőiket, nyilvánvalóan értek is
hozzá, ha ők ilyen jól értenek az én mesterségemhez. [...] A magam részéről például
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szívesen vállalom, hogy Európa mai állapotának szigorúan tudományos, exakt alapon
való orvosi diagnózisát elkészítsem. Jól ismerve az anamnézist, a kóreset előzményeit
(magam is jelen voltam a műtétnél), pontosan beszámolhatok róla, hogy a század elején
milyen súlyos operáción ment át a beteg. [...] Most úgylátszik, azon tünődnek az
orvosok, hogy valami bent maradt a sebben: csipeszek, ollók, esetleg néhány asszisztens,
vagy maga az orvos is. Vannak, akik azt állítják, hogy az egészet fel kell vágni újra,
kezdeni előlről. [...] Költői hivatásomnak, hogy a beteget narkotizáljam, úgyse tudnék
eleget tenni ennél az újabb operációnál. Amit el kellett mondanom erről a tárgyról,
elmondtam tizennégytől tizennyolcig. Leírjam és elmondjam mégegyszer ugyanazt?” 457
Karinthyhoz hasonlóan magyar értelmiség jelentős részét zavarba hozta az etiópiai olasz
agresszió. A két világháború közti értelmiségi generáció az olasz kultúra szinte feltétlen
tiszteletében és csodálatában élt. Elég, ha például Szerb Antalra gondolunk (Utas és
holdvilág), vagy arra, hogy Klebelsberg hatékony működése nyomán 1927-től a tudós és
művészvilág rendelkezésére állt a római Magyar Akadémia, amelyben számtalan fiatal
magyar tehetség fordult meg. Ez a generáció tehát – legalábbis részben – Mussolini
Olaszországán keresztül ismerkedett meg az olasz kultúrával. Sokan közülük, mint például
Szabó Lőrinc, a fasizmusért is rajongott egy ideig. Nem feledhető, hogy a fasizmus önmagát,
mint baloldali ideológiát reklámozta, amely orvosolni tudja a szociális problémákat. S
valóban, mint köztudott, e téren Mussolini számos eredményt fel is tudott mutatni. Az Itáliáról
kialakult képbe sokak számára zavarba ejtő módon piszkított bele a háború.

Ignotus vs. Csécsy

Ráadásul, hogy a kép még összetettebb legyen, nem is feltétlenül kellett valakinek
jobboldalinak vagy apolitikusnak lennie ahhoz, hogy akár helyeselje is Mussolini etiópiai
akcióját. Érdekes módon ugyanis épp két, magát egyaránt baloldalinak (avagy polgári
radikálisnak) valló ember között bontakozott ki éles, de színvonalas vita Etiópia
bekebelezéséről. Egyikük, Ignotus, 1908-ban a Nyugat alapítója volt. A másik, Csécsy Imre,
Jászi Oszkár egykori titkára, a Századunk c. baloldali lap főszerkesztője. A két ember
személyesen is jól ismerte egymást, sőt korábban Csécsy is publikált az Ignotus által
főszerkesztett Nyugatba.
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Általánosságban elmondható, hogy az olasz agressziót a világ baloldali érzelmű rétegei
elítélték, mint ahogy kezdettől szemben álltak a fasizmussal is, átlátván Mussolini retorikáján.
A fasiszta állam látszólagos etiópiai sikerében sokan a Népszövetség, a baloldal és a
pacifizmus vereségét látták, s ennek okait kezdték kutatni. Őszintén együttéreztek a leigázott
etióp néppel s annak emigráns császárával, Hailé Szelassziéval. Ignotus sajátos értékrendjében
azonban épp ez lett az utolsó csepp a pohárban, s azonnal tollat ragadott. Mint magát
baloldalinak valló ember, elsősorban azt vette zokon, hogy a baloldal „vérkönnyeket sír” az
etióp uralkodó sorsa miatt, pedig éppen az olasz gyarmatszerzés az igazi szocialista tett:
„férőhely és termőlehetőség dolga a nemzetek számára ugyanúgy szociális kérdés, mint
a kenyér s a munkaalkalom dolga egyes ember vagy osztály számára, s hogy egy marék
monopolista vagy rabszolgatartó Kanadát, Ausztráliát, Abesszíniát vagy Angolát serény
és dolgos népek elől elüli, az van olyan kizsákmányolás, mint ami ellen, ha
magángazdaságban
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leplezetlenül teszi mindehhez hozzá:
„Olaszországnak szociális, történeti és szerződéses joga volt az afrikai kiegészülésre. Ez
megtörténhetett volna békességben, magától értetődően, gyarmati keretekben s csakis az
olasz nép természetes terjeszkedése gyanánt. Mi érdeke volt benne a pacifizmusnak, a
demokráciának, a szocializmusnak s a baloldalnak, hogy a fasizmus diadala s igazolása
formájában történjék?”
Cikkének további részében kérlelhetetlenül ostorozza a baloldalt, számon kérve annak
pacifizmusát („megette a fene az olyan pacifizmust, mely a háború ellen, ha kell, még a
háborútól sem riad vissza”) és tehetetlenségét, sőt tehetségtelenségét: „Árulója a nagy
elveknek, aki tehetség nélkül áll melléjük s a baloldal öngyilkos, ha le nem rázza magáról a
lelki nyomorékok terrorját”. Majd az alábbi elképesztő „csattanóval” zárja írását: „Szabadság
és békesség bizonyára megér minden áldozatot. De ha csak arra jó, hogy egy szökött császár
négyezer tonna kávét vihessen magával, akkor még ma elmegyek fasisztának.”
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Ignotus írása felháborította az ugyancsak baloldali, polgári radikális Csécsy Imrét, aki a
Századunk c. folyóirat főszerkesztője volt ebben az időszakban. 460 Csécsy, válaszában,
először is a humánumot kéri számon Ignotuson, aki a jelek szerint részvétlenül szemlélte az
egyébként harctéri sebesülést is szerzett etióp uralkodó sorsát. A továbbiakban igen éles
logikával és magas morális érzékkel utasítja el Ignotus érveit a „gyarmatszocializmusra”
vonatkozóan: „Tudom, hogy Abesszinia feudális kiskirályok birodalma volt, de ismerek még
némely országot, amely nemcsak az. S nem tudom, nem jobb-e civilizálatlanul jobbágyként
élni, mint fejlett állami rend közepett lenni három millió koldusnak?” – Csécsy itt
egyértelműen a magyarországi viszonyokra utal. 461 Majd később cáfolja az olasz „rabszolga
felszabadító” szerepre vonatkozó érvelést is:
„Szerintem ugyan emberség és becsület ott kezdődik, hogy még jó célért se dolgozzunk
erkölcstelen eszközökkel. [...] Ám bármilyen undorító is a rabszolgaüzlet, mint
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bevallottságában, kockázatával, amelyet művelőinek vállalniuk kell, (hiszen ősAbesszinia fogyatékos államhatalma is üldözte), nem tagadhatom, hogy mégis csak
emberibb, mondhatnám becsületesebb dolog, ha emberek szabadságát elrabolják s
közben nyíltan megmondják: ti rabszolgák vagytok, – mintha dachaui koncentrációkba
és Lipari-szigetekre küldik hamaros életfogytiglanra azokat, akik azt merték kiáltani,
hogy az ember szabadnak született.” 462
Csécsy elutasít mindenféle rasszizmust, amelynek az alábbihoz hasonló, nyílt
megvallása a két világháború közötti Magyarországon ritka, mint a fehér holló:
„Én nem hiszem, hogy ez a fekete népség feudalizmusával, rabszolgatartásával együtt
rosszabb, vadabb és butább lenne, mint mi. Mindenesetre egyszerűbb, őszintébb,
emberibb. Nem ismerem el küldetésünknek, hogy megváltsuk őket a fehér civilizáció
légibombás, mustárgázos, koncentráció-táboros mennyországa számára.” 463
Csécsy kérlelhetetlenül lerántja a leplet a fasizmusról. Elemzése pontos, ma is megállja a
helyét:
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„Hogy miért kellett e hódításnak a fasizmus diadalaképp végbemennie? Alighanem
azért, mert másképp nem mehetett volna végbe. Mert szabad és demokrata ország ma
már nem indíthat hódító háborút. Sem szüksége nincs rá, mert bármennyi baja és
bármekkora népfölöslege legyen is, nemzeti és nemzetközi viszonyban egyaránt
megoldást találhat a demokrácia módszereivel. Sem világnézete nincs hozzá, mint a
fasizmusnak s a fajlegendának, mely a háborút a legfőbb jónak, az élet csúcsának
hirdeti. Ezt a háborút csak a fasizmus indíthatta, csak neki volt rá szüksége, hogy belső
útvesztőjéből így próbáljon kijáratot vágni s csak az ő világnézete, tekintély- és
háborúimádata győzhette le e támadó hadjáratnak baloldali világnézet számára
legyőzhetetlen emberi és erkölcsi lehetetlenségét. […] Egyetértek mindenkivel, aki azt
mondja, hogy abból, ami történt, most ideje nekünk, baloldalnak, levonnunk a
tanulságot. A tanulság azonban egyszerűen ennyi: ime, ez a fasizmus. Nemcsak
korporációs rendszer, államtotalitás elmélete, fekete ing vagy barna ing, római
köszöntés, miegyéb, hanem mindezeken felül s legelsősorban: háború, hódítás, egyéni és
nemzeti szabadság letiprása.” 464
Cikkének záró sorai egy hazájáért és elveiért aggódó, ízig-vérig demokrata őszinte és
megható gondolatait tükrözik:
„Nekem: embernek, európainak és magyarnak, semmi okom sincs, hogy örüljek a
Népszövetség, a béke és a jog bukásának. Ember vagyok s ez ma még – bármily
időszerűtlenül hangzik is – annyit jelent, hogy mindenekelőtt erkölcsi lény vagyok, aki
sosem lehet szolidáris a támadóval, még ha csak fekete színű embereket támad is. És
európai vagyok s ez ma még annyit jelent, hogy fia vagyok annak a kultúrának, amely
nem ágyúk és gázok révén, hanem épp ezek ellenére nőtt ki ebből a földből. S végül
magyar vagyok s ez ma már csupán annyit jelent, hogy apró ország a hazám, amelynek
nem lehetnek világpolitikai törekvései és amelyet öncélú életre nem legitimálhat egyéb,
mint szellemiségének békés értékei. Háborútól ez az ország csak romlást várhat, akár
győz, akár veszít az, akihez hozzászegődne. Ha valakinek, hát nekünk kell égetően a
béke, az erős Népszövetség, a nemzetközi szabadság elvének uralma s az is, ami ennek
első feltétele: a demokrácia, idehaza és minden országban.” 465
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Uo.
Uo. Már itt megemlítjük, hogy Csécsy megbízható információkat kapott a Londonban, az etióp
császárkörnyezetében élő Menczer Bélától, akinek cikke is jelent meg a Századunkban „Az igazság a négusról és
Etiópiáról” címmel. (Századunk, 1936. pp. 360–367.). Menczer londoni szerepéről később lesz szó.
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A tekintélyes Ignotus vérig sértődött, így nem maradhatott adós a válasszal. Újabb
cikkének első felében több, zavaros történelmi példával próbálja igazolni álláspontját
(Vendée-től Rózsa Sándorig), majd konkretizálva ezt írja:
„Demokrata s antifasiszta szívnek lehet fölötte fájdalmas – aminthogy az is –, hogy az
abesszin rabszolgák felszabadításának, az abesszin föld föltárásának, egy az angolok
búrföldi s századeleji civilizatórikus benyomulásához hasonló, vagyis egyszerre önző és
közérdekű mai vállalkozásnak sikere s jogcíme most, Olaszország révén, a fasizmus
tekintélyét s hatalmát gyarapítja. De ezt emiatt megbélyegezni, s pacifizmus,
humanizmus s a népek önrendelkezési joga címén visszacsinálni akarni: amily
kilátástalan s nevetséges, olyan gyűlöletes is volna.” 466
A továbbiakban sajátságosan kifejti, hogy az általános alapelvek nem arra valók, hogy
minden egyedi esetet megoldjanak, azaz: az elveket olykor gyakorlati célok érdekében fel kell
adni:
„miért hogy e szent eszmék, ez örök igazságok, és, ami a népszövetséget illeti, evégre
meglett intézménye, végre elért vívmánya az emberiségnek, ebben az abesszin ügyben
oly teljesen tehetetlenek voltak, oly tökéletes vereséget szenvedtek? Ezek az igazságok
nem volnának igazak? Ezek az eszmék nem volnának életrevalóak? Ez az intézmény nem
volna e világból való? Nem, kérem: csak nem illettek erre az esetre! Csak nem lehetett
az esetet gépiesen, egyénítés, átgondolás és végiggondolás nélkül a kaptafájukra húzni!
Az abesszin ügy az angoloknak lehet keserves, a baloldalnak lehet fájdalmas, de
baloldali jelszavasdival épúgy nem lehetett megbirkózni vele, ahogy szedőgéppel nem
lehet vasutat vontatni. Béke, szabadság, jog, igazság: örök törvényei az emberi
boldogulásnak. De azt csak Isten teheti, hogy principiumait egyszer s mindenkorra útnak
ereszti, azontúl nem nyúl beléjük, mert dolgoznak maguktól –: az embereknek minden
nap új kézzel kell kezükbe venniök az ő emberi principiumaikat, s ha rosszul fogták meg
őket, nincs joguk mögéjük bújni, s önnön élhetetlenségük árnyékát ezekre vettetni.
Baloldalnak lenni ma külön felelősség. Baloldalinak lenni ma háromszorosan kötelez:
kötelez életre, kötelez halálra, de kötelez kivált tehetségre. Ha azt mondtam rólad,
liberálisról, hogy szamarat tettél, akkor ne tépd a szád, hogy én a szabadságot mondtam
szamárságnak, hanem hints hamut a fejedre, hogy fejetlenségeddel a szabadságot hoztad
szégyenbe.” 467
Zárásképpen, hasonlóan első cikkéhez, itt is elképesztően radikális gondolatot fogalmaz meg:
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Ignotus: Sommázat. In: Magyar Hírlap, 1936. július 12.; és Szélinger, i.m. pp 92–96.
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Uo.
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„Fejetlenség volt a szent eszméket, az örök igazságokat, a baloldali gondolatokat az
abesszin ügyben engageálni, s ezzel jóvátehetetlenebb volt hibánál, őrületnél, még
bűnnél is. Homérosz alhatott néha s lehetett vak, de a baloldal embere ma vártán áll, s
főbe kell lőni, ha elszundított s nem látott tovább az orránál.” 468
Csécsyt igazságérzete megint arra késztette, hogy tollat ragadjon. Bár Ignotushoz régi
barátság fűzte, mint írja, éppen az indította vitatkozásra, miszerint „amicus Plato, sed magis
amica veritas”. 469 Csécsy nem enged az elveiből, amelyeket Ignotus számon kért rajta s
másokon:
„Nem ismerem el (röstellem, de ez csakugyan elv) a civilizáció jogát ahhoz, hogy
gyilkoljon. És nem ismerek el «jogos gyarmati igényeket» sem, mert akkor épúgy el
kellene ismernem akárki támadónak jogát arra is, hogy akármely nem-gyarmati
országot

meghódítson.

Hogy

ez

megint

egykaptafárahúzása

mindennek,

«katedrabölcsesség» s híján van az «egyénítésnek»? Lehet, de az egyénítésnek itt nincs
helye. Hitler is «egyénít», mikor főképp a zsidókat üldözi s a bolsevikiek is
«egyénítettek», mikor csak a többi osztályt irtották ki. Általában mindenki «egyénít», aki
azt szeretné bizonyítani, hogy az általános törvény pont őrája nem vonatkozik.” 470
Záró sorai az első cikkhez hasonlóan megrázóak. Sok kortársával ellentétben megérzi,
hogy közeleg a világháború, s szinte bibói gondolatokat fogalmaz meg arról, mit is jelent
demokratának lenni:
„S ma is hiszem, hogy éppen ez az abesszin háború vitt bennünket, okai és
következményei révén is, nagy és gyors lépéssel közelebb a háborúhoz. Ha azonban
kiderülne, hogy legalább ebben mégis csak én tévedtem, én leszek a legboldogabb. S
akkor szívesen veszek leckét bárkitől az orron-túl-látásból. Addig azonban erre ráérek.
Igen, vártán állunk. Előre látunk, amennyire tőlünk telik, bár közben a multat is
figyeljük.
Igen, állunk a vártán. Szemben velünk a feltarthatatlannak látszó ellenség, mögöttünk
csüggedő hívek és kétes barátok.
Mégis, ameddig sorsunk engedi, állunk a vártán.
És nem dezertálunk.” 471

468

Uo.
„Bár Platon a barátom, az igazság méginkább az” (latin mondás). Csécsy második cikke: Vesztett ügy
védelmében. In: Századunk, 1936. pp. 285–292.; és Szélinger, i.m. pp 97–100.
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A kolozsvári „Korunk” c. folyóirat

Magyarországon tehát a Századunk volt az egyetlen sajtóorgánum, amely a tisztesség
nevében Etiópia pártját fogta a konfliktusban. 472 Ez azonban nem jelenti azt, hogy a határokon
túl élő magyar értelmiség ne hallatta volna a hangját az ügyben. A kolozsvári, kimondottan
baloldali szellemű szerkesztés alatt álló Korunk c. lap kiemelkedő ebből a szempontból. Mivel
Románia a „szankciós” államok közé tartozott, az olaszellenes cikkek megjelenésének nem
volt semmi akadálya.
Az első itt megjelent vonatkozó írás ismeretlen szerzője már 1935-ben pontosan látta,
hogy „az olasz revizionizmus forrása a fasizmus kiutkeresése a gyarmati terjeszkedésben”.473
A történészek jelentős része ma is ezzel magyarázza az olasz–etióp háború kitörését. Ugyanezt
erősíti meg később Garvai Jenő, konkrét példával szemléltetve az indoklást. Olaszország
hanyatló gazdasági mutatóit elemezve írja: „ha háborút vezet, úgy az állami pénzügyek
megromlásáért és az inflációért a felelősséget a fasiszta államvezetésről a „nemzeti, szent
háborúra” háríthatja át”. 474 A már idézett „K.R.” álnevű szerző egy későbbi cikkében, immár
a megkezdett háború elején, malíciózusan jegyzi meg:
„Olaszország hadműveletei megkezdődtek, amint várható volt, hadüzenet nélkül, amit a
fasiszta stratégia bizonyára elavult szokásnak tekint. Mindazok a kisérletek, amelyek a
háborút Olaszország védekezéséül állítják be a fenyegető abesszín rajtaütés ellen, nem
vehetők komolyan. […] Az olasz imperializmus semmivel sem leplezhető támadásáról
van szó, hogy a három imperialista hatalomtól függő országot olasz gyarmattá
tegye.” 475
Az ugyancsak monogrammal publikáló A. B. általánosságban, de nem kevés
intellektussal fogalmazva írja:
„Egyetlen fehér, fekete vagy sárga civilizáció sem kezdődik a harcossal, hanem a
jogásszal vagy a pappal, aki civilizálta a harcost. A civilizáció ott kezdődött, ahol az érv
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Ismét megemlítjük, hogy esetenként a szociáldemokratákhoz köthető Szocializmus c. lap is közölt antifasiszta
érzelmű cikkeket, de ezek inkább a fasizmus ellen, mint Etiópia védelmében íródtak.
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K. R.: Abesszínia és az európai helyzet. In: Korunk, 1935. pp 698–702.
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Garvai Jenő: Olaszország és Abesszínia. In: Korunk, 1935. pp 725–734.
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K. R.: Az afrikai háború. In: Korunk, 1935. pp 871–875.
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érvényre jutott a tettel szemben. Minden eddigi civilizációhoz hozzátartozott az öntudat,
s a másik tisztelete.” 476
Hasonló húrokat penget Neufeld Béla is, immár az olasz győzelem tudatában:
„Nyugodjunk bele, hogy a nyugati civilizáció „győzött”, s sajnos nem utoljára. Még
néhány győzelem s akkor nem lesz többé kit legyőzni. A halálosztó civilizáció felemészti
önmagát. A valóság: győzött az olasz fasizmus. A legyőzöttek: Abesszínia, Genf és nem utolsó
sorban maga a civilizáció is a fogalom letisztult, emberségi értelmében. 477

6. Magyar haditudósítók Etiópiában

Faragó László (Ladislas Farago)

Faragó László 1906-ban született Csurgón, zsidó kereskedő családban. 478 Budapesten
elvégezte a külkereskedelmi akadémiát, de felső tanulmányait követően újságíróként kezdett
dolgozni, illetve angolból fordított is. Az 1930-as évek legelején már külföldön dolgozott,
előbb Berlinben, a Berliner Zeitung am Mittag-nál, később az AP hírügynökség tudósítója lett,
miközben szabadúszóként más lapoknak is dolgozott, mint a New York Times és a londoni
Sunday Chronicle. Továbbra is írt magyarul is, cikkei Az Est-ben és a Színházi Életben
jelentek meg. 479 1935 nyarán kiküldetést kapott a háború küszöbén álló Etiópiába, ahol több
hónapot töltött. Élményeiről, rendszeres tudósításai mellett, angol nyelven írt könyvében
számolt be, amely világhírnevet hozott neki. 480 Valóban, kijelenthetjük, hogy műve a
legalapvetőbb forrás minden, a korszak Etiópiájával foglalkozó szakirodalom számára.

476

A. B.: Gyarmatosítás és civilizáció. In: Korunk, 1936. pp 141–142.
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Neufeld Béla: Mussolini győzött. In: Korunk, 1936. pp 433–434.
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Román Kálmán: Beszélgetés Faragó Arturral. [Faragó László apja] In: Egyelőség, 1935. szept. 21.
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Faragó László fiának, John Faragónak a közlése. E-mail, 2006. május 1. Megjegyezzük, hogy
Magyarországon megjelent cikkeire eddig nem bukkantunk rá, holott erre több utalást is találtunk.
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Farago, Ladislas: Abyssinia On The Eve. London, 1935. A könyvet számos nyelvre lefordították (pl. svéd,
dán, finn, lengyel stb.) csak éppen magyarra nem, mert tartalma nem állt összhangban a hivatalos olaszbarát
politikával. Ez egyben Faragó jelentős könyvírói munkásságának kezdete. A későbbiekben, 1981-ben
bekövetkezett haláláig mintegy tucatnyi könyvet írt.
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Faragó László Etiópiáról szóló, 1935-ben megjelent könyve igen kimerítően tárgyalja a
korabeli Etiópia szinte minden aspektusát. Ebből kifolyólag disszertációnkban nincs mód
igazán részletes elemzésbe bonyolódni, ami ugyanakkor nem is lenne újdonság, hiszen a
könyv széles körben és régóta használatos a nemzetközi tudományos színtéren. Így az
alábbiakban csak a történetileg jelentősebb és a magyar vonatkozású motívumokat emeljük ki,
beleértve a szerző személyét is. Itt jegyezzük meg, hogy fiának visszaemlékezési alapján van
utalásunk arra nézve, hogy Faragó esetleg már 1935 előtt is kapcsolatba került az etióp
császári családdal. 481 Faragó, etiópiai kiküldetése idején Berlinben élt, ami zsidó származását
tekintve meglepő lehetne, ugyanakkor tudjuk, hogy magyar állampolgárságát 1938-ig
megőrizte. 482
Kiutazását igen gyorsan kellett lebonyolítania, s a korabeli ismeretekre jellemző –
utaltunk is rá korábban –, hogy Faragó nem lelte az „abesszín konzulátust” a berlini
telefonkönyvben (később tudatták vele, hogy „Etiópia” címszó alatt keresse). Végül
Marseille-ből, francia hajóval indult Dzsibutiba. Útközben, Szueznél, már olasz csapatokat
látott. 483 Dzsibutiból a híres „Rinocérosz” expresszen, vagyis a francia–etióp tulajdonú
vasútvonalon jutott Addisz-Abebába. Nem sokkal megérkezése után, az addisz-abebai postán
döbbenten tapasztalta, hogy a nevére érkezett leveleket egy másik Faragó László elvitte. A
félreértést később tisztázták, s a névazonosságból szerzőnknek még haszna is származott:
„Névazonosságunk később csak a javamra vált Addisz-Abebában. Nevem hallatára mindenki
megbecsült, mert névrokonom rendkívül befolyásos idegen volt, így aztán nem igazán
kiérdemelt bizalommal voltak irántam.” 484
Etiópiai tartózkodása elején, egy állófogadás alkalmával találkozott először Luigi Vinci
gróffal, az Addisz-Abebába akkreditált olasz nagykövettel. Az újságíró természetesen
megpróbált belőle információt kicsikarni az olasz szándékokkal kapcsolatban, de a nagykövet
481

„Annyit tudok, hogy I. Hailé Szelassié és a családja szoros kapcsolatot ápolt apámmal, akivel a császár
találkozott, amikor még fiatal régensherceg volt.” John Faragó közlése. E-mail, 2006. május 7. Mivel arról nem
tudunk, hogy Faragó járt volna Etiópiában 1935. előtt, a kérdéses találkozó csakis a későbbi császár 1924-es
európai körútján történhetett, amikor is Faragó 18 éves volt. Mivel azonban a császár ekkor Magyarországra nem
látogatott el, kérdéses a találkozó helyszíne is. Hailé Szelasszié mindenesetre nem említ ilyesmit az
önéletrajzában. 1924-ben a császár kíséretéhez tartozott viszont Vand Bevosszen Kassza, rasz Kassza legidősebb
fia, aki Faragóval közel egyidős volt (1903–1936). Mivel tudjuk, hogy Faragót 1935-ben ez a család látta
vendégül, feltételezzük, hogy ő lehetett az összeköttetés alapja. Akárhogyan is történt, Faragónak szerencséje
volt: rasz Kassza az egyik legbefolyásosabb hercegnek számított a császári udvarban.
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John Faragó a közlése. E-mail, 2006. május 7.
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Farago (1935), i.m. pp 4–7. Itt jegyezzük meg, hogy Faragót, mint haditudósítót küldték Etiópiába, de hamar
rá kellett jönnie, hogy ehhez korán érkezett. Azonban ezt egyáltalán nem bánta. Vö.: uo. p. 130.
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Uo. p. 24. Ugyanitt a „másik” Faragó Lászlót bankigazgatóként említi meg. Korábban már írtuk, hogy ezt
valószínűtlennek tartjuk, ha nem is zárható ki.
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elhárította, mondván, hogy „becsületszavamra, nem mondhatok semmit. A Duce az egyetlen,
aki ismeri Olaszország abesszíniai szándékait”. 485 Ez a rövid párbeszéd egybként az
„Európaiak Addisz-Abebában” c. fejezetben található, s feltűnő, hogy honfitársait Faragó
egyáltalán nem említi meg, holott biztosan tudnia kellett róluk. Ezt csak azzal
magyarázhatjuk, hogy a tudósításokat és a később megjelenő könyvet nemzetközi
olvasótábornak szánta. Általánosságban azonban így jelemzi az etióp fővárosban élő
európaiakat:
„A többi európai egyszerű életet él a város egyik negyedében, mintegy három mérföldre
ettől a „másik világtól”. Az abesszínek nem szeretik őket, mert azt gondolják, hogy a
„ferencsik”, ahogy a külföldieket nevezik, azzal a kizárólagos szándékkal jöttek, hogy
elorozzák az országukat. Sok európai érdekes és eredeti ember, de éppen csak megélnek
valahogy. A depresszió 486 itt sokkal komolyabb probléma, mint Európában vagy
Amerikában, ráadásul az abesszín uralkodók önfejűségével is számolniuk kell, mert azok
minden európait útonállónak és rablónak tekintenek. Az abesszín a világ egyik
legudvariasabb népe, de ezt a jó szokásukat csak a honfitársaiknak tartogatják és nem a
külföldieknek, akiket lenéznek. Még a legkisebb fekete kisfiú is magasabb rendűnek érzi
magát egy fehér nőnél.” 487
Faragó azonban leplezetlenül feltárja azt is, hogy súlyos konfliktusok feszülnek az
európai közösségen belül is, ami elsősorban az Európából Etiópiába özönlő „kétes
elemeknek” köszönhető:
„Sokkal komolyabb […] a fehérek között fennálló konfliktus. Az európai negyed jó
elemei konfrontálódnak a kétes karakterekkel, akik letartóztatás elől, vagy végső
kétségbeesésükben „szabadították rá” magukat az országra. Az emberiség legalja
kiírtotta az európaiak jó hírnevét, és őket okolják azért, ha az abesszínek nem vesznek
rólad tudomást, amíg nem te köszöntöd őket először…” 488
Egy idő után Faragó magas rangú etióp kísérő-tolmácsot kapott Kídane Mariam Aberra
személyében, aki Franciaországban végezte tanulmányait, folyékonyan beszélt franciául és
olaszul, s 1935-ben az etióp oktatási minisztérium vezető tisztviselője volt. 489 Korábban
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Uo. p. 50.
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Nem világos, hogy a szerző a mentális depresszióra vagy a gazdasági válságra utal. Az eredeti angol szó
(depression) mindkettőt jelentheti.
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Uo. p. 52.
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Uo. pp 52–53. Nem tartjuk kizártnak, hogy Faragó ezt a véleményt Sáska Lászlótól adoptálta, aki hasonló
gondolatot fogalmazott meg korábban.
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Bahru (2002b), i.m. p. 83.
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említettük, hogy Faragó könyve nélkülözhetetlen forrása e korszaknak. A legtöbbet idézett és
hivatkozott rész kétségkívül az, amelyik a Hailé Szelasszié császárral készült interjút
tartalmazza. Az interjúra Faragó jól felkészült:
„Ekkorra már meglehetősen jól ismertem. Bár személyesen még nem találkoztam vele,
szinte naponta hallottam róla. És amit hallottam, abból világossá vált, hogy két
különböző

Abesszínia

van.

Egy

műveletlen,

visszamaradott

ország,

a

múlt

Abesszíniája… míg a másik, a modern Abesszíniát a császár személyesítette meg. Semmi
sem történhet nélküle.” – írja e rész bevezetőjében. 490
Az interjú nagy része természetesen a közelgő háború körül forgott. Ezeket a részeket a
szakirodalom már sokszor felhasználta, ahogyan tettük mi is disszertációnk korábbi
fejezeteiben. Érdekes megemlíteni azonban, hogy amikor a háborúra terelődött a szó, a
császár, aki máskor szigorúan a protokoll szabályai szerint amharául beszélt és szavait tolmács
fordította, franciára váltott, s közvetlenül Faragóhoz intézte szavait. A beszélgetés után Faragó
távozott, ám a császár utána üzent, mert abban a különleges „kegyben” részesítette, hogy
bemutatta neki fiát, Szahle Szelasszié herceget. 491 A későbbiekben Faragó beszélhetett a
császárnéval és az uralkodó pár egy másik fiával, Makonnen herceggel is. 492 A tizenkét éves
kisfiú mély benyomást gyakorolt Faragóra. Nyilván ő is tudott róla, hogy Makonnen a császár
kedvenc gyermeke: „Ő Abesszínia jövendő császára, és az az érzésem, hogy ha nem adják
neki a trónt, akkor majd elveszi”. 493 Faragó persze nem tudhatta, hogy a kis herceg 1957-ben
autóbalesetet szenved majd…
Faragó meglátogatta az etióp parlamentet is, ahol az uralkodó fontos beszédet mondott.
A jelenlévő hallgatóság lelkesedése magával ragadta az egyébként mindig objektív magyar
újságírót is: „esküszöm, elvesztettem objektív nézőpontomat, és örömmel gondoltam arra,
hogy megértem ezeknek a fekete embereknek a boldogságát”. 494
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Pádár Ferenc

Hararba látogatva Faragó megismerkedett az ottani svéd misszó kórházában dolgozó,
Pádár Ferenc nevű magyar orvossal. Ő az egyetlen magyar, akit Faragó név szerint említ
könyvében, s mindaz, amit Pádár Ferencről tudunk, innen származik. 495 E szerint Pádár,
miután eddig ismeretlen egyetemen kézhez vette diplomáját, a Rockefeller Alaptvány
ösztöndíjával New Yorkban trópusi betegségekre specializálta magát. Egy éves ösztöndíjának
leteltét követően ment Etiópiába, hogy gyakorlatban is kipróbálja a tanultakat s „terepen”
képezze tovább magát. Eredetileg rövid idejű etiópiai tartózkodást tervezett, de betegei
annyira szívéhez nőttek, hogy tovább maradt. Pádár, pénz és kellő felszerelés nélkül,
emberfeletti munkát végzett Sáska Lászlóhoz és Mészáros Kálmánhoz hasonlóan:
„Bementünk a házába. Volt egy kicsiny laboratóriuma, ahol saját Wassermann-reakciós
készüléket eszkábált össze, mert sem ideje, sem pénze nem volt arra, hogy a vérteszteket
Egyiptomban vagy Európában végeztesse el. Szokatlan laboratórium volt. Sörösüvegek
helyettesítették a kémcsöveket, és még saját gyártmányú desztilláló készüléket is
fabrikált. És mindemellett arra is maradt ideje, hogy napi átlagban hatvan–nyolcvan
beteget ellásson és négy–nyolc műtétet elvégezzen.” 496
S mindezt a svéd misszió által folyósított igen alacsony bérért!
Pádár önkéntelenül a történelmi eseményekbe is belesodródott. Ő kezelte ugyanis a walwal-i incidens huszonnyolc etióp sebesültjét, akiket a távoli oázistól eszméletlen állapotban
szállítottak Hararba. Pádár műtétjeinek és kezelésének köszönhetően valamennyi életben
maradt. Közben gondosan lefényképezte golyók és repeszek okozta sebeiket, amivel
bizonyítani lehetett volna, hogy az olasz állítással ellentétben az incidensnél igenis használtak
repülőgépeket és tankokat (vagyis nem véletlen incidensről volt szó, hanem tervszerű
akcióról). Az etióp kormány szeretett volna hozzájutni a képekhez, azonban Pádár ezt nem
tette lehetővé, mert „mint európai orvos, semmilyen körülmények között nem hozhatok elő
leleplező bizonyítékot egy nagyhatalom ellen. Ez egyfajta orvosi dilemma – nevetett –,
mindenesetre az ogadeni orvos dilemmája”. 497 Faragó ugyan nem fűzött kommentárt az
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esethez, de mint újságíró, valószínűleg nem helyeselte a bizonyítékok visszatartását. Egyet
tehetett: megírta a könyvben.
Faragó maga is említi, hogy Addisz-Abebából való távozásakor császári kitüntetést
kapott, amely aranyból volt, egyik oldalán a császár, a másikon Szt. György képével.498
Jóllehet eddig nem sikerült azonosítani a kitütetés szintjét, mindenképpen szokatlan, hogy az
etióp uralkodó egy európai újságírót tüntetett ki vele. Mindez igazolja azt a feltevést, hogy
Faragó László igen szoros, talán barátinak mondható kapcsolatot ápolt a császár
környezetével. Tudjuk, hogy Faragó a császár egyik bizalmasa, rasz Kassza vendégszeretetét
élvezte, ami ugyancsak szokatlan. 499 Mindezt figyelembe véve azonban már nem hat
szenzációnak, hogy egy magyarországi híradás szerint az etióp császár felajánlotta a
tiszteletbeli etióp konzuli címet Faragó Artúrnak, a szerző apjának, aki azonban ezt
köszönettel visszautasította. 500
1936 nyarán Faragó László másodszor is Etiópiába indult, ezúttal kétséget kizáróan
haditudósítóként. Erről az utazásáról ugyancsak könyvet jelentetett meg, amelynek
szerkesztője és társszerzője egyben. 501 Újabb utazásáról a londoni etióp követség megpróbálta
lebeszélni, érdekes módon nem a háborús veszély miatt, hanem mert állításuk szerint Faragó
egyik-másik, első könyvében tett kijelentése miatt veszélyes lehetett volna számára az út.502
Ezért vízum nélkül utazott a szudáni–etióp határra (Gallabat), ahonnan telegram segítségével
közvetlenül a császári udvarból próbált beutazási engedélyhez jutni. Azonban mind a császár,
mind a külügyminiszter visszautasította kérelmét. 503 Következésképp úgy döntött, hogy
társaival (egy fényképész és egy holland származású vezető-tolmács) illegálisan átlépik a
határt. Miután ezt megtették, Észak-Etiópia úttalan útjain igyekeztek a front irányába. Faragó
azonban pár nap múlva maláriás rohamot kapott, s egy Dabdo nevű faluban feküdt napokon
keresztül. Ez alatt olasz repülőgépek jelentek meg a falu felett, de szerencsére nem bombázták
azt. Faragó leírja, hogy hasztalan próbálta felkészíteni a helyi lakosságot a légitámadás előli
menekülésre. 504
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A továbbiakban Faragó egyértelműen nem a saját élményei alapján ír a háborúról, s azt
sem tudjuk meg, mikor és miként hagyta el az országot. Írása végén némi gúnnyal említi meg
Magyarországot annak kapcsán, hogy a magyar országgyűlés Nobel-békedíjra terjesztette fel
Mussolinit… 505
Faragó László, miként a róla szóló rész elején már említettük, etiópiai élményeinek
megírásával szerzett magának nemzetközi elismertséget. Később is jelentős karriert futott be,
ami azonban már kívül esik disszertációnk témáján. 506

Demeter Ödön (Edmund Demaitre)

Demeter Ödön (későbbi nemzetközi írói nevén: Edmund Demaitre) Faragó Lászlóhoz
hasonlóan az emigráns magyar sajtótörténet kimagasló alakja, ráadásul a két szerző karrierje
meglehetősen sok hasonlóságot mutat. Megkülönbözteti azonban Faragótól egyebek mellett az
is, hogy Demeter Ödönről a magyar tudomány eddig egyáltalán nem vett tudomást, sőt a
nemzetközi szakirodalomban is csak elvétve találkozunk nevével. Pedig angol nyelven írt
önéletrajzi írása a 20. század fontos történelmi eseményeinek kiváló forrása. 507
1906-ban Sátoraljaújhelyen született köztisztviselői családban. Budapesten jogot
végzett, miközben fiatal korától kezdve szeretett írni. 1924-ben szinte véletlenül szerzett
információkat a magyarországi frankhamisítási ügyről, s ebből született interjúja nyomán
hirtelen az újságírás színpadán találta magát. 508 Szerkesztői hamar felismerték tehetségét, s
nyelvtudása okán is, hamarosan külföldi tudósító lett. Magyarországon az Újság, a Pesti Napló
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és Az Est munkatársa volt. Külföldön azonban hamarosan lecsaptak rá a nemzetközi
hírügynökségek, így a Korda Tibor érdekeltségébe tartozó Anglo-American Newspaper
Service szerződtette. 509 Ezt a tevékenységet a második világháború kitöréséig folytatta, s mint
haditudósító jutott el Etiópiába 1935 őszén. Utazását és élményeit előbb 1936-ban jelentette
meg a Faragó László által szerkesztett gyűjteményes kötetben. 510 Később ennek alapján, de
számos kiegészítéssel írta meg ugyanezt önéletrajzában a „Fekete ing, fekete bőr, fekete
lelkiismeret” című fejezetet.
Írásának bevezetőjében az egész konfliktusért és annak minden következményéért az
angol és a francia külpolitikát tette felelőssé:
„Feltételezték, vagy inkább csak remélték, hogy ha az erkölcsöt összeeszkábálják a
politikai célszerűséggel, akkor átevickélhetnek az etiópiai felforduláson. Egy fattyú
megoldásban reménykedtek: elégtelen szankciókban, amelyek nem menthették meg
Etiópiát, de elég súlyosak voltak ahhoz, hogy Mussolinit Hitler táborába vezessék. A
nyugati hatalmak kísérlete a nemzetközi morál fenntartására fikciónak bizonyult,
miközben egyetlen haszonélvezője Hitler volt. Akárhogyan is, a genfi show-műsor a
Nyugat által folytatott szürreálpolitika 511 legjobb illusztrációja lett, miközben a németek
szorgalmasan építgették azt a pusztító gépezetet, amely hamarosan Európára
szabadult.” 512
Demeter Ödön, más haditudósító társaival együtt az olasz kormány „vendégszeretét
élvezte”; Nápolyból indult, olasz csapatszállító hajó fedélzetén. Itt váratlanul összeismerkedett
a híres olasz fasiszta ideológussal és a futurizmus kimagasló alakjával, Filippo Tommaso
Marinettivel, aki önkéntesként csatlakozott az olasz katonai alakulatokhoz. Bár feljegyzett
beszélgetéseik minden perce izgalmas, az alábbiakban csak az etiópiai háborúra vonatkozó
részeket emeljük ki. Így például érdekes, ahogyan a „művész” a háborút élteti a szélsőséges
szociáldarwinista hagyományok alapján:
„Egy beszélgetésünk alkalmával megkérdeztem Marinettit, mit értett az alatt, amikor a
háborút a világ „legfontosabb megtisztítójának” írta le. „Azt értettem alatta – mondta –,
hogy a háború, mint minden cselekvés legkoncentráltabb és legveszélyesebb formája, a
legmagasabb személyes minőséget aktivizálja, mint például egy ügybe vetett feltétlen
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hitet, és a készséget, hogy valaki feláldozza az életét egy eszméért. A háború kihozza az
emberből a hősiességet, a fegyelmet, a kezdeményezőkészséget, az intelligenciát és az
elvtársiasság

szellemét.

A

civil

életben

ismertem

olyan

embereket,

akiket

jelentéktelennek és bárgyúnak találtam. Amikor később ugyanezekkel az emberekkel a
fronton találkoztam, felfedeztem, hogy a szó igazi nietzschei értelmében ember feletti
emberek voltak. Őket „megtisztította” a háború, amely segített nekik, hogy
felülemelkedjenek morális gyengeségeiken, szorongásaikon és mindazon, amit a
pszichológusok komplexusnak hívnak.” 513
Később konkrétan Etiópia ügye is szóba került, amelyről Marinetti az eddig megismert
olasz érveken túl, meglehetősen szokatlan aspektusban gondolkodott:
„Úgy politikailag, mint gazdaságilag ez egy tipikus gyarmati expedíció – mondta
Marinetti. Szükségünk van Etiópiára demográfiai és gazdasági okokból is. Ez minden.
Mindazonáltal a háború óriási következményekkel jár majd művészetünkre és
irodalmunkra nézve. Mert ez a háború napvilágra hozza igazi természetünket annak
legszintetikusabb formájában és leggyorsabb megjelenésében; ez álmaink és vágyaink
legnagyobb intenzitását és együttes sportját jelenti; a legnagyobb kaland, amelyben a
szerelem összes formája kovácsolódik eggyé, mint valami nagyolvasztóban; színek,
tömegek és súlyok, a leghatalmasabb erők orgiája, amelyek valaha művészeinket és
íróinkat ösztönözték.”
Ez pontosan úgy hangzott, mint azok a manifesztumok, amelyekkel egykor Róma, Párizs
és Moszkva nyárspolgárait riogatta. Marinetti nem változott. „De mi történik –
kérdeztem némiképp naívan, – ha a szankciók következtében Olaszország elveszti a
háborút, amint elvesztette negyven évvel ezelőtt?”
„Az egy másik Olaszország volt – felelte Marinetti. – Most győzni fogunk.” 514
A hajó az eritreai Masszavában kötött ki, ahonnan a mintegy hetven külföldi újságírót
Aszmarába vitték. Mint Demeter írja, az akkori olasz főparancsnok, Emilio de Bono tábornok
szabad kezet adott nekik: „hogy úgy számoljunk be a háborúról, ahogy látjuk és ne úgy,
ahogyan a hivatalos kommünikék leírták”. 515 Demeter a hadműveletek jobb szárnyán
manőverező Maravigna tábornok második hadseregcsoportjához csatlakozott, akivel szintén
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többször nyílt alkalma beszélgetni. Megfigyelései alapján hamarosan arra a következtetésre
jutott, hogy a háború kulcsproblémája az olasz hadsereg logisztikai támogatottsága:
„Az olaszok jól harcoltak. Az etiópok szintúgy. De a hadjárat igazi hősei az útépítők
voltak. Az útépítők Olaszország minden szegletéből, akik félmeztelenül, az égető Nap
alatt feketére sülve, az abesszín sziklák vörös porában, úgy néztek ki, mint hangyák
tömkelege, akik lassan rágják előre magukat a száraz hegyek között. Az utak a
legelképesztőbb területek egyikén haladtak keresztül, amit valaha láttam: geológiai
balesetek borzalmas összevisszasága, amelyek holdbéli tájra emlékeztettek volna, ha
nincs egy-egy euphorbia vagy tüskés bozót az elhagyatott horizonton. Az utak egyikét,
amely a Marebtől Aduáig haladt mintegy negyven mérföld távolságban, nyolc nap alatt
építették.” 516
Azonban minél messzebbre vonultak vissza az etiópok a szárazföld belseje felé, annál
hosszabbra kellett nyújtani az utánpótlási vonalakat, ami komoly problémákat okozott. Az
etiópoknak ugyanis pontosan ez volt a céljuk: igen sokáig nem vállaltak nyílt csatát (Akszum,
Ádua és Makallé gyakorlatilag ostrom nélkül estek el). Ehelyett az etióp taktika nagy része a
gerillahadviselésre támaszkodott. Demeter leírja azt is, hogy az olaszok a „tüzet tűzzel”
módszerét alkalmazva, meglepő módon maguk is gerilla egységeket („bandákat”) állítottak
fel. Érdeklődését annyira felcsigázta ezeknek az egységeknek a tevékenysége, hogy öt napot
töltött az egyik „bandával”. A mintegy „öt tucatnyi” emberből álló csapatban egyetlen olasz,
egy őrnagy volt, a többiek „a legfestőibb egyveleg volt, akik az etióp hegyekben valaha
összegyűltek – lázadó tigrék, danakil vadászok, arab rabszolga-kereskedők, hórihorgas
szomálik, vigyorgó azebu gallák, akik nyakuk körül megölt ellenségeik kiszárított nemi
szerveit viselték”. 517
A „bandához” tartozni életveszélyes volt, nem pusztán a háborús helyzet miatt, hanem
mert tagjai nem tartoztak a reguláris hadsereghez, így fogságba esés esetén nem számíthattak
kegyelemre.
Az északi frontról való tudóstás után Demeter váratlanul lehetőséget kapott arra, hogy a
déli frontra is ellátogasson. Mint írja „ahogyan északon a háború sorsa az utaktól függött, úgy
délen a kutaktól”. 518 A déli hadszíntéren Demeternek lehetősége nyílt arra, hogy az ottani
főparancsnokot, Graziani tábornokot is kifaggassa. Meglátása szerint Graziani nem volt nagy
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stratéga, sőt a hadvezért makacsnak, kötekedőnek, sőt kegyetlennek tartotta. Azonban éppen
ezek a tulajdonságai tették alkalmassá, hogy a hasonló karakterekkel rendelkező, főleg
szomálikból álló „olasz” katonaságot vezényelje. 519
Demeter nem írja, mikor és milyen körülmények között ért véget etiópiai haditudósítói
tevékenysége, ám hazautazása minden bizonnyal de Bono tábornok leváltásához köthető.
Utóda, Badoglio megszigorította az újságírók utazását, sőt cenzúráztatta tudósításaikat is, így
a maradásnak nem sok értelme volt. Faragó Lászlóhoz hasonlóan Demeter Ödön is szép
karriert futott be ezt követően is, de ez szintén nem tartozik disszertációnkhoz. 520
Azt is megemlítjük, hogy Faragónak és Demeternek volt egy harmadik magyar sorstársa,
aki ugyancsak nemzetközi újságírással foglalkozott. Barcs (eredetileg Burchsteiner) Imre
szintén járt az olasz–etióp fronton 1935–36-ban. Sajnos azonban nem tudjuk, mely lapokban
jelentek meg cikkei (a magyarországi Az Esten kívül), ráadásul semmit nem ír etiópiai
élményeiről későbbi memoárjában. 521

7. Menczer Béla

Menczer Béla (1902–1983) sohasem járt Etiópiában. Némiképp véletlenül, mégis fontos
szerephez jutott a magyar–etióp kapcsolatok történetében, amely eddig ismeretlen volt
előttünk. Egészen más vonatkozásban ugyanakkor Menczer többé-kevésbé ismert alakja a
magyar politikatörténetnek. 522 Eddig kiadatlan, angol nyelven írt naplójából kiderül, hogyan s

519

Uo. p. 192.

520

Később az angol Daily Express tudósítója lett. A második világháború alatt is tudósított, ill. Stockholmban
antifasiszta lapot szerkesztett „Avenir” címmel. 1949-től az Amerika Hangjánál Kelet-Európa szakértő. Innen
ment nyugdíjba 1976-ban. Számos útleírást adott ki, ezen kívül tudományos cikkei jelentek meg a marxizmusról
különféle nyugati szakfolyóiratokban. 1991-ben halt meg.
521

Barcs, Emery: Backyard of Mars. Memoirs of the „Reffo” period in Australia. Sidney, 1980. Írni ugyan nem
ír semmit Etiópiáról, de a kötetben szerepel egy fénykép, amely a szerzőt ábrázolja etiópiai kiküldetése idején.

522

Ismertsége ugyanakkor véleményünk szerint messze alatta van az elvárhatónak. Élete főműve, az általa
szerkesztett és jegyzetelt Tensions of Order and Freedom: Catholic Political Thought, 1789-1848 (London,
1952., 1962. és 1994.) ugyanis a világ számos egyetemén alapvető kézikönyv, magyarul azonban eddig nem
jelent meg, sőt a magyarországi könyvtáraknak is csak elvétve van meg. Jóllehet Párizsban Illyés Gyula lakótársa
volt, s egész pályája igen izgalmasan alakult, néhány, halálára írott nekrológon kívül alig jelent meg róla valami
Magyarországon. Ez a kevés: Fodor Ilona: Menczer Béla Párizsban. In: Valóság, 1975. 10. sz. pp 43–44.; Vezér
Erzsébet: Menczer Béla halálára. In: Élet és Irodalom, 1983. aug. 18.; Czigány Lóránt: Menczer Béla emlékére.
In: Katolikus Szemle, 1983. 3. sz. Az egyetlen igazán használható tanulmányt egy amerikai történész írta róla:
The Evolution of a Conservative: Béla Menczer (1902-1983). In: The Hungarian Quarterly, XL, 153. sz. 1999.,
pp 100–109., ill. ennek magyar fordítása: Menczer Béla: egy konzervatív fejlődése. In: Magyar Filozófiai Szemle,
XLIII, 4-5-6 [1998], pp. 551-563.
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miért szolgálta egy ideig az emigráns etióp kormány ügyét. 523 Mint írja, visszaemlékezésébe
azért került bele az emigráns londoni etiópokkal való kapcsolata, mert tudomására jutott, hogy
Magyarországon erről hamis mendemondák keringenek, s ezeket akarta tisztázni egyszer s
mindenkorra.
Menczer 1934 óta élt Londonban, s itt ismeretséget kötött Sylvia Pankhursttel, a híres
egykori szüfrazsettel, aki ekkoriban indította el lapját New Times and Ethiopia News címmel,
az etióp ügyet támogatandó. Miként Menczer megjegyzi, azért kezdett írni a lapba, mert „ez
volt az egyetlen angol nyelvű, kérlelhetetlenül antifasiszta lap Londonban”. Később, az ide
érkező emigráns etióp kormány tagjainak is Sylvia Pankhurst mutatta be, s Menczer
hamarosan barátságot kötött Lorenzo Taezaz-zal, Etiópia külügyminiszterével és másokkal.
Taezazt Menczer „rendkívül tehetséges fiatalembernek” írja le. Taezaz igazi szakmai partnerre
lelt a politológiában jártas Menczer személyében, akitől többször kért tanácsot etióp külügyi
kérdésekben. Menczer javaslatait írásos memorandumokban jegyezte le, s ezek eljutottak
Hailé Szelasszié kezébe is, aki felhasználta őket döntéseiben. Bár személyesen is találkozott
olykor a császárral, ezek protokolláris jellegű találkozók voltak, amelyeken politikáról nem
esett szó. Mégis, a jelek szerint Menczer tanácsaival hozzájárult az etióp emigráns kormány
működéséhez. Miként Menczer írja: „azt lehetne mondani, hogy valamiféle éminence grise524
voltam a császár ügye mellett, mert az ügy egyúttal az én ügyem és végső soron
Magyarország ügye is volt.” A világháborút követően pedig a császár minden bizonnyal
emlékezett rá, hogy bár Magyarország Olaszország szövetségese volt 1935–36-ban, messze
nem minden magyar értett ezzel egyet. Menczer tanácsadói tevékenysége mellett
szorgalmasan támogatta a Herbert Stanley Jevons által működtetett angol Abesszíniai
Társaságot (ld. később Sáska László tevékenységét), ill. ő volt az is, aki hiteles információkkal
látta el a Huszadik Század c. folyóiratot.
Menczer 1940-től De Gaulle hadseregében harcolt, s csak 1952-ben látta viszont etióp
barátait. Ekkoriban Richard Pankhurst történész (Sylvia fia) hívta Etiópiába, tudmányos
kutatói státuszt ajánlva fel neki, Menczer azonban ezt köszönettel visszautasította. 525

523

A napló címe: „Bread Far From My Cradle” (Kenyér, bölcsőmtől távol). A gépelt kéziratot a Petőfi Irodalmi
Múzeum őrzi. Menczer saját kezű, ceruzával írt széljegyzetei és javításai sejtetni engedik, hogy önéletrajzát
kiadásra készítette elő, amelyre azonban (talán halála miatt) már nem került sor. Minthogy a vonatkozó rész a
kéziratban mindössze négy oldalt foglal el (pp 76–79), nem tartottuk szükségesnek az egyes részek külön
hivatkozását. E rész teljes szövegfordítását ld. a mellékletben.

524

Szürke eminenciás

525

Érdekesség képpen megemlítjük, hogy egy feltehetően hamis információ szól arról, miszerint angliai
emigrációja során Hailé Szelassziénak magyar származású szakácsa lett volna. Figyelembe véve a különleges
etióp konyhát, valamint Magyarország álláspontját az olasz–etióp háborúban, a hír igazságtartalmát kétkedve
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IV. MAGYARORSZÁG ÉS OLASZ KELET-AFRIKA (1936–39)

Olaszország hosszas és diplomáciai tekintetben kevéssé sikeres előkészületek után 1935.
október elején megtámadta Etiópiát. Pár nappal később a Népszövetség agresszornak
nyilvánította Olaszországot, s ez azt jelentette, hogy a tagországoknak szankciókkal kellett
sújtaniuk a fasiszta államot. A Népszövetség alapokmánya azonban lehetőséget adott a
tagállamoknak arra, hogy eldöntsék, részt akarnak-e venni a szankciók alkalmazásában vagy
sem. Így végül az 1935. október 9-én megtartott szavazáson 50 „igen” és 1 „nem” szavazat
mellett volt 3 tartózkodás is, köztük Magyarországé. 526
Bár egyes jelek arra utalnak, Mussolini diplomáciai gépezete arra akarta rávenni a
magyar külügyet, hogy nemmel szavazzon, végül a „Duce” a tartózkodásért is igen hálás volt.
Szabó László római katonai attasét kérte arra, hogy tolmácsolja Gömbös Gyula miniszterelnök
felé köszönetét, amelyben bizonyos „lehetőségekre” is utalt. Jóllehet Mussolini nyilvánvalóan
a magyar revíziós törekvésekre célzott, Magyarországon talán már ekkor átfutott egyesek
fején a gondolat, hogy amennyiben Olaszország sikerrel fejezi be afrikai expedícióját, a
gyarmati haszonból esetleg Magyarországnak is juthat egy kevés.
Az olasz–etióp háború „hivatalosan” 1935. október 2-ától 1936. május 5-ig tartott. „Nem
hivatalosan” azonban jóval tovább, hiszen 1936. májusában még Etiópiában működött az etióp
kormány (habár a császár emigrált). Etiópia „pacifikálása” tulajdonképpen az olasz megszállás
teljes története (1936. május – 1941. május) alatt sem ment végbe, ami elsősorban a nagyon
jelentős partizán mozgalomnak volt köszönhető. Mindezzel együtt, 1936. május 5-ikén
Mussolini bejelentette az „Olasz Birodalom” megalakulását, s azon belül Olasz Kelet-Afrika
(Africa Orientale Italiana) létrejöttét, amely Etiópiát, Eritreát és Olasz-Szomáliföldet
integrálta egyetlen gyarmati közigazgatási egységgé. Valóban: bár Olaszországnak 1936 előtt
is voltak gyarmatai, „gyarmatbirodalomról” csak ekkortól beszélhetünk. 527

fogadjuk. Garvey, Marcus: Editorial. In: New York Age, 1937. júl. 28. Sőt, úgy véljük, Menczer is megemlítette
volna, ha rajta kívül egy honfitársa is az emigráns etiópok környezetében lett volna.
526

Az 1 „nem” szavazat Olaszországé volt, a másik két tartózkodó állam: Ausztria és Albánia.

527

Olaszország korábbi gyarmatai (Líbia, Eritrea, Szomáliföld) gyakorlatilag semmilyen gazdasági hasznot nem
hajtottak.
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1. Magyar szándékok Olasz Kelet-Afrikában

A magyar állami vezetés az „Olasz Birodalom” kikiáltása után nem sokat habozott, hogy
megpróbálja érvényesíteni a magyar érdekeket. 528 Az első próbálozás – nyilván „felsőbb
utasításra” – Tahy miniszterelnökségi államtitkár nevéhez fűződik, aki már 1936. május 18-án
levélben szólította fel báró Villani Frigyes római magyar követet, hogy „Abesszínia
újjáépítésével kapcsolatban célszerű volna [...] akciót indítani.” Villani továbbította a kérést
Mussolinihez és Fulvio Suvich olasz külügyminiszterhez, akik ezt „örömmel fogadták”, sőt a
jelentés szerint a „Duce” kijelentette, hogy a magyar érdekeket az olaszokéval egy szinten
fogják kezelni Etiópiában. 529
Ezt követően az iparügyi miniszter, Bornemisza Géza utasította Szabó László római
katonai attasét, hogy közölje az olasz féllel: „a magyar ipar áldozatokra is hajlandó; tervek:
pamut plantage-ok [gyapotültetvények] létesítése; koncessziós területek; koncessziós
kereskedelmi társaság alapítása; líra követeléseink beruházásokra való fordítása”. Mussolini a
tőle szokott porhintéssel közölte, hogy elsősorban Magyarország lesz az, amely „megfelelő
kedvezményekben fog részesülni”, és kérte, hogy Magyarország készítsen listát azokról a
személyekről, akik bekapcsolódhatnának a gyarmati fejlesztés lehetőségeit kutató munkába.
Június 12-én az attasé már azt közölhette Mussolinivel, hogy a magyar bizottság létrejött, s
vezetője Telegdy-Róth Jenő egyetemi tanár, aki mihamarabb szeretne Rómába menni
tájékozódás végett. Szabó jelentése szerint a fejleményeket a „Duce” örömmel vette, s a
magyar bizottság névsorát továbbította Lessona gyarmatügyi miniszternek. 530
Winchkler István kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1936. június 29-én
találkozott Mussolinivel, ahol az olasz–magyar búzaegyezményen kívül szó esett Etiópia
gyarmatosításáról is. Ekkor azonban Mussolini még elhárította a magyar próbálkozást azzal az
egyébként nagyon is jogos érvvel, miszerint abban az időszakban Etiópiának még csak alig
fele volt tényleges olasz ellenőrzés alatt. Winchkler Lessona gyarmatügyi minisztert is
felkereste, aki kilátásba helyezett egy bányakoncessziót Magyarország számára, de az
528

Mint az első fejezetben láttuk, Magyarország etiópiai kereskedelmének voltak előzményei. A 19. század
utolsó harmadától indult meg a forgalom az akkor még független Etióp Császárság és az Osztrák–Magyar
Monarchia között. A Monarchiából (ezen belül Magyarországról) elsősorban üvegárut, esernyőket,
főzőedényeket, kalapokat, cukrot stb. exportáltak az afrikai országba, ahonnan főként kávé és nyersbőr érkezett.
Pankhurst, Richard: The Trade of Central Ethiopia in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. In: Journal
of Ethiopian Studies, vol II, no 2, (1964) pp 41–91.

529

MOL K69 717. cs. 294–305. lap. „Jelentés Abesszínia gazdasági kiaknázásába való bekapcsolódásunk
lehetőségeiről”.

530

Uott.

138

„agrárkolonizációt” – azaz magyarok etiópiai földhöz juttatását – „saját állampolgárai részére
is nehézkesnek ítélte, mert a bennszülöttek jogait teljes mértékben respektálni akarják”.
Lessona ugyanakkor lehetségesnek vélte, hogy Magyarország tenyészállatokat és gépeket
szállítson Etiópiába. Ezt a kérdést végül 1936. november elején tárgyalta meg egy olasz–
magyar vegyesbizottság. Itt a magyar fél felajánlotta mezőgazdasági gépek, Diesel-motorok,
útépítő- és kőtörő gépek, izzólámpák, rádiók és rádió alkatrészek, valamint liszt és élesztő
szállítását, mire Lessona közölte, hogy Olaszország mindezért kontingensellentételként
kizárólag banánt tudna adni, amely azonban már eleve benne volt az olasz–magyar
kereskedelmi szerződésekben. Az ekkor létrejött egyezmény így aztán nem különítette el az
olasz anyaország, ill. a gyarmatok és Magyarország közti kereskedést. A jelentés ismeretlen
szerzője azonban hozzáteszi, hogy
„Ennek ellenére – hogy a versenyben le ne maradjunk – szerény nézetem szerint
követendő volna a német lépés, azaz a fennálló kereskedelmi és letelepedési egyezmény
kiterjesztése az olasz kolóniákra. Egyelőre veszteségek mellett, bevezethetnők egyes
cikkeinket az ethiop piacra [...] Erélyesen el kellene járnunk, hogy a feltáró akciókban
megfelelően képviselve legyünk szakembereinkkel. 531
A jelentésből kitűnik, hogy Mussolini hangzatos ígéreteinek dacára Magyarországnak
két komoly vetélytársa volt az etiópiai beruházások terén: Németország és Ausztria. 532 A
magyar külügy ezért éber figyelemmel kísérte a német és osztrák próbálkozásokat, és
valamennyi jelentésüket beszerezte. Így került a külügyminisztériumba az 1936. december 10én megkötött olasz–német koloniális egyezmény bizalmas jegyzőkönyve, amely később
kiindulási alap volt a hasonló magyar–olasz egyezményhez. 533 A féltékenyen figyelő
gazdasági vezetők figyelmét nem kerülte el, hogy a német–olasz gyarmati kereskedelmi
egyezmény előnyhöz juttatta Németországot Magyarországgal szemben, mivel az olasz
anyaországtól „független külön klíring jött létre és külön kontingensek állapíttattak meg”.

531

Uott., valamint K63 23/41. 125/pol-1936. Terjedelmi okok miatt itt nincs módunkban elemezni, hogy
Olaszország milyen mértékben „respektálta” az etióp népesség jogait, de tény, hogy az olaszok kezdettől egyfajta
idealisztikus gyarmatosításról álmodoztak, amelyben messzemenően tiszteletben akarták tartani a bennszülött
népesség hagyományos jogait. Ez a törekvés azonban meglehetősen felemásra sikeredett.
532

Ebben az időszakban már létezik a „Berlin–Róma tengely”, vagyis Németország és Olaszország politikai
szövetsége. A szankciók idején Németország gyakorlatilag már nem volt a Népszövetség tagja. Ausztria pedig
némiképp hasonló helyzetben volt, mint Magyarország: a szankcióktól való tartózkodása miatt most készült
benyújtani a számlát. Ausztria és Magyarország, csakúgy mint a szankciók időszakában, most is folyamatosan
egyeztette lépéseit. Megegyeztek abban is, hogy az olasz király etióp császári címének hivatalos elismerése
fejében etiópiai gazdasági előnyöket kérnek. MOL K63 23/41. 4088/pol.

533

MOL K 69 717. cs. 83/biz-1937. A német–olasz koloniális egyezmény az 1937. évre 3 millió márka (24
millió líra) értéket határozott meg, amelynek kétharmada vonatkozott Olasz Kelet-Afrikára.
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Villani, római magyar követ szerint ugyanakkor Olaszország hajlandó lenne Magyarországgal
is hasonló szerződést kötni, ha sikerülne külön kontingensekben megegyezni. 534
Az olasz–magyar gyarmatügyi egyezményt végül 1937. március 9-én kötötték meg,
április 1-iki hatályba lépéssel. A gyarmati kontingens összértékét évi 2 millió lírában
határozták meg, az alábbiak szerint: 535
líra
Magyar kivitel az olasz gyarmatokra
gépek és motorok
egyéb
összesen
Olasz gyarmati cikkek importja Magyarországra
nyersbőr
banán
kávé
egyéb
összesen

1.400.000.600.000.2.000.000.-

800.000.500.000.300.000.400.000.2.000.000.-

A szállítások ügyrendjét a kereskedő felek kénytelenek voltak az olasz gyarmati
adminisztráció feltételeihez igazítani, amit gyakran kifogásoltak. Ezek szerint a szállításokhoz
mindkét irányban szükség volt az olasz Gyarmati Kormányzóság engedélyére, amelyet nyolc
olasz kelet-afrikai városban lehetett beszerezni. A legfőbb panasz az volt, hogy a Gyarmati
Kormányzóság csak három hónapos hatállyal adta ki az engedélyeket, ami gyakran kevés volt
az üzletek lebonyolításához. 536

2. A Magyar–Etióp Kereskedelmi Kft.
A Magyar–Etióp Kereskedelmi Kft. 537 1936. szeptember 3-án alakult meg, vagyis még
azelőtt, hogy Magyarország és Olaszország bármiféle gyarmati szerződést kötött volna. Így

534

MOL K69 717. cs. 229. lap.

535

MOL K69 717 cs. 325–334. lap. A szerződés teljes, francia nyelvű szövege 11 cikkely, 10 oldalon.

536

A magyar fél később (1938 folyamán) javasolta, hogy a gyarmati kontingens összértékét emeljék fel 4 millió
lírára, de egyelőre nem tudjuk, hogy ez végül megvalósult-e. MOL K69 717. cs. 487. lap.
537

A „Magyar–Etióp Kereskedelmi Kft.” (a továbbiakban: MEK) olasz elnevezése: „Società Commerciale
Ungaro–Etiopica”. Időnként használták a „Hungafric” elnevezést is.
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aztán nem is meglepő, hogy megalakulásukat csak 1937. március 11-én jelentették be a
minisztériumoknak.
Az alapító okirat szerint a MEK célja „Magyarország és Etiópia, illetve a többi [olasz]
gyarmat és az olasz anyaország közötti, valamint a magyar ipari-kereskedelmi- és
mezőgazdasági tevékenységek Etiópia területén való kifejlesztése”. 538
A Kft.-t az alábbi vállalatok és intézmények alapították
(zárójelben megadtuk az aláírók neveit is):
Törzstőke hozzájárulás (Pengő)

Angol–Magyar Bank Rt.
Heltai Béla
Lukács László
Magyar–Olasz Bank Rt.
Karátson Antal
Hinléder-Fels Zoltán

40.000.40.000.40.000.-

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rt.
Hollós Ödön
Futó Ernő
Magyar Élelmiszerszállító Rt.
Milos Endre
László Imre
Magyar–Egyiptomi Kereskedelmi Rt.
ifj. Horthy Miklós
Adria Biztosító Társaság
Erdős Aladár

40.000.0.0.törzstőke összesen: 160.000.-

Szembetűnő, hogy a négy részvénytársaságon kívül a maradék két tag nem adott
hozzájárulást a törzstőkéhez, mégis „bevették” őket az üzletbe. Az Adria Biztósítónál ez nem
meglepő, valószínűleg részesedés fejében vállalta a szállítások biztosítását. A Magyar–
Egyiptomi Kereskedelmi Rt. igazgatója ifj. Horthy Miklós volt. Amellett, hogy a kormányzó
fiát előnyös volt feltüntetni az alapítók között, részvételét inkább az egyiptomi (afrikai)
kereskedelemi viszonyokban való jártassága indokolhatta. A táblázatban felsorolt személyek
közül leginkább Lukács és Milos voltak azok, akik a MEK Kft.-t ténylegesen igazgatták.
A cég első lépésként 1936. decemberében felvette a kapcsolatot az olasz SICA-val 539 ,
amely monopolhelyzetet élvezett minden olasz kelet-afrikai kereskedelmi ügyben. A MEK és
a SICA megállapodást kötött, hogy az olasz gyarmatok és Magyarország (sőt Közép-Európa)
538
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SICA: Società Italiana per il Commercio con l’Africa (Afrikai Olasz Kereskedelmi Társaság). Fő részvényesei
az Adriatica Biztosító Társaság és az Olasz Kereskedelmi Bank voltak.
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között kizárólag a MEK-nek van joga üzleteket lebonyolítani. A tárgyalásokon a MEK számos
magyar vállalat ajánlatát is bemutatta. 540
Ami a magyarországi behozatalt illeti, a két legfontosabb termék a kávé és a banán volt.
A MEK tehát monopolhelyzetben volt a behozatalt illetően, viszont a magyarországi
értékesítéssel már nem foglalkozott. Ezt más magyar vállalatok végezték: a kávéüzlet a
Hangya Szövetkezetnek jutott, amelynek ezzel kizárólagos joga lett az etiópiai kávé
magyarországi árusítása. 541 Hasonló monopóliumot kapott a Magyar Behozatali Rt., amely a
banánkereskedelmet ellenőrizte 75 százalékban (a fennmaradó 25 %-ot szintén a Hangya
Szövetkezet értékesítette). 542 Az első olasz gyarmati banánszállítmány 1937. októberében
érkezett meg Magyarországra Olasz-Szomáliából.
Ahhoz, hogy a MEK Afrikában hatékonyan tudja képviselni a magyar vállalatokat,
természetesen helyi ügynökre is szükség volt, akit végül Faragó László személyében találtak
meg. 543 Faragó az olasz–etióp háború kitörésekor valószínűleg hazatért Magyarországra, és
minden bizonnyal ő maga ajánlotta fel szolgálatait a MEK-nek. A cég vezetői között nem
aratott osztatlan lelkesedést a felbukkanása. Hosszas viták után végül 1938. február 25-én
kötöttek vele szerződést, amelynek értelmében Faragó havi 260 pengő (vagy ennek megfelelő
líra) fizetést, valamint minden lebonyolított üzlet után 3 % jutalékot kapott.544 Faragó ezzel
egyidőben a Magyar Királyság tiszteletbeli addisz-abebai konzulja és a Magyar Királyi
Külkereskedelmi Hivatal tudósítója is lett. 545 Ezt követően 1938. márciusában (előttünk
ismeretlen okból) előbb Rómába ment, majd április elején hajóra szállt, hogy elfoglalja
állomáshelyét az etióp fővárosban. Hajója azonban 1938. április 4-én zátonyra futott. Mint
Faragó három nappal később a MEK részére küldött levélben beszámolt róla: „A sfs Carnaro
amelynek utasa voltam, f. hó 4én korallszigetre futott és elsüllyedt. Sajnos az egész csomagom
odaveszett és félmeztelenül tudtam megmenekülni”.546 A hajótörés miatt feltehetően a Faragó
540

A felsorolás szerint: „tárgyalásokat folytatunk malomberendezések, utépítési gépek, motorok, generatorok,
szivattyuk, szénsavgyári berendezések, gummiáruk, maláta, szesz, zománcedények és zománcozott fürdőkádak,
élelmiszeripari termékek, konstrukciós-anyagok, stb. Etiópiába való bevezetésére, ill. elhelyezése ügyében.”
MOL K69 717. cs. 223–224. lap.
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éves időszakra, amely alatt a MEK kötelezte magát, hogy 1.500 mázsa banánt vesz át.
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a II. fejezetben.
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MOL Z 1277 1. cs. 19. dosszié. A sors fintora, hogy a „Carnaro” Trianon előtt magyar hajó volt („Ferenc
József Király”).
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rendelkezésére bocsátott magyarországi áruminták is megsemmisültek. További sorsáról
nincsenek információink.

3. A magyar–etiópiai áruforgalom

A bevezetőben említettük, hogy a vonatkozó levéltári állomány rendkívül hézagos, ami
azt jelenti, hogy eddig nem sikerült teljes mértékben rekonstruálni a kereskedelem pontos
adatait. Ugyanakkor a rendelkezésre álló források alapján betekintést nyerhetünk az
áruforgalomba.
Mint említettük, Magyarországra elsősorban mezőgazdasági termények (kávé és banán)
és nyersanyagok érkeztek. Az afrikai termékek megjelenése ellenérzéseket váltott ki az
agráriumban. Konkrétan a banánbehozatalról derül ki, hogy az ellen a magyar
gyümölcstermelő lobbi tiltakozott. A MEK azzal védekezett, hogy a banánt mindig olyan
időszakban próbálja értékesíteni, amikor a magyar gyümölcsnek nincs szezonja. Ugyanebből a
dokumentumból kiderül, hogy az első osztályú banán ára ekkor 3 pengő/kg volt.
A magyar gazdaság számára az áruforgalomban elsősorban a magyar gépipari kivitel
lehetett fontos. Több feljegyzés és jelentés megerősíti, hogy igen jelentős üzleteket kötöttek e
tekintetben, különösen két magyar gépgyár, a Hofherr–Schrantz–Cleyton–Shuttleworth
Magyar Gépgyári Művek Rt. (a továbbiakban: MGM) és a Ganz és Társa Villamossági, Gép-,
Waggon- és Hajógyár Rt. (a továbbiakban: Ganz).
Az MGM elsősorban mezőgazdasági gépeket szállított az olasz gyarmatokra, mint pl.
traktorokat, cséplőgépeket, lókapákat és vetőgépeket. Traktorok esetében a gyarmati
kontingens évi 80 darabot állapított meg, amit 1938 folyamán az MGM szeretett volna 120
darabra felemelni, de nem tudjuk, sikerült-e elérni ezt. A kivitelt az MGM szerint jelentősen
gátolta, hogy az engedélyeket az olasz gyarmati hatóságok csak negyedéves hatállyal adták
ki. 547
A Ganz még ennél is jelentősebb üzleteket üthetett nyélbe, ami jó nemzetközi
hírnevének és széles áruválasztékának volt köszönhető. A gyárból elsősorban különféle
motorok (elektromos, Diesel és benzin) kerültek Afrikába. Egy jelentésből kiderül, hogy 1937
folyamán csak Diesel-motorokból 800 000 líra értékben szállítottak, szemben a Ganz-ra eső
600 000 lírás részesedéssel. A Ganz vezetősége ezért javasolta a magyar kormánynak, hogy
547
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kísérelje meg felemelni a kontingenst 1,5 millió lírára. Sajnos e javaslatnak az eredményét
sem ismerjük. A Ganz is panaszkodott a negyedéves beviteli engedélyekre, hiszen az áru
jellegéből és a tételszámból következett, hogy a gyártási idő ennél jóval hosszabb volt.
Javasolták, hogy az engedélyeket egy éves hatállyal adják ki. Ugyanebből a dokumentumból
kiderül az is, hogy a ki nem merített éves kontingenseket az olasz fél nem volt hajlandó
átcsúsztatni a következő idényre, amit a magyar cégek kifogásoltak. 548 Az, hogy a Ganz
valóban nagy üzleteket kötött, kiderül Ratkóczi Tibor könyvéből is. Megszólaltatja a Ganz
egy kiküldött mérnökét, aki az asszábi kikötő áramellátásának kiépítését felügyelte. A mérnök
szerint: „az olaszok szeretik gépeinket, mert pótanyagok mellett is gazdaságosak”. Kiderül
továbbá, hogy az addisz-abebai repülőtér világítását is a Ganz építette ki. 549
Az imént tárgyalt két magyar gépgyáron kívül még egy vállalatról tudjuk, hogy árui
eljutottak az olasz gyarmatokra, s ez a szegedi Pick szalámigyár. Az első megrendelésről
1938. novemberéből szerzünk tudomást, amikor 100 kg szalámi érkezett az etióp fővárosba.
1939. márciusában újabb 150 kg indult útnak, ám a cég tulajdonosa, Pick Márk elégedetlen
volt az üzlet mértékével: „remélem, hogy igen előnyös áram mellett sikerülni fog nagyobb
üzleteket is létesíteni”. 550 Ezekről azonban ezidáig nincs tudomásunk.

4. Az etiópiai koncessziók

Fentebb már említettük, hogy elhangzott legalább egy olasz ígéret etiópiai magyar
koncessziókra. Az említett bányakoncesszióból azonban feltehetően nem lett semmi, hiszen
azt az olaszok maguknak tartották fenn.
Ugyanakkor egy esetben felmerült annak az igénye is, hogy egy magyar mezőgazdasági
társaság, a Délmagyarországi Gazdatárház Szövetkezet (a továbbiakban: DGSz), amelynek
Barcson volt a székhelye, nagyobb etiópiai földterülethez jusson. Kérvényüket első ízben
1936. decemberében juttatták el az olasz Gyarmatügyi Minisztériumhoz, amelyben kérik,
hogy
„Keletafrikában egy olyan üzemet létesítsünk, amely a gyarmatbirodalomban új
gazdasági javakat fog teremteni és egyben hatékonyan hozzájárulhat hazánk
548
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Ratkóczi Tibor: Abesszínia új arca. Bp., 1941. pp 37–40, 91.
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MOL Z1277 1. cs. 16. és 19. dosszié.
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nyersanyagszükségletének több árucikkben való ellátásához. [...] Azzal a kéréssel
fordulunk tehát a t. Minisztériumhoz, méltóztassék nekünk a harrari kormányzóságban
Dire Daua városától délkeletre fekvő, általunk később pontosabban megjelölendő
területre koncessziót adni. [...] Szükséges volna, hogy a koncesszió 100.000 hektár
kiterjedésű területet foglaljon magába.” 551
A szövetkezet 11 éves termelési programja szerint az első és második évben 5000–5000,
minden további évben pedig újabb 10.000 hektárt vontak volna művelés alá. A munkaerőt az
irányító személyzet tekintetében magyarok és olaszok, míg a földműveseket helybéli etiópok
közül is toborozták volna. A tervezet szerint a területen gabonát, zöldségeket, kávét, ill.
juhokat és baromfit termesztettek, ill. tenyésztettek volna. Annak ellenére, hogy ma már
megmosolyogtató az a naivitás, ahogyan a DGSz igyekezett elképzelését sikerre vinni, mégis
azt kell mondanunk, hogy meglepően helyes ismeretekkel rendelkeztek. A jelek szerint
pontosan tudták, hogy hol szeretnék vállalkozásukat beindítani: a megjelölt terület ugyanis az
elűzött etióp császár, ill. a trónörökös tulajdona volt, vagyis nem valamely ott maradó
földesúré, aki igényt tarthatott volna rá. Tudták továbbá azt is, hogy a vidék alkalmas az
általuk felsorolt növények termesztésére, ami Etiópia nem minden tájegységéről mondható el.
Mivel a DGSz elnöke gróf Széchenyi Frigyes volt, az információ feltehetően valamelyik
Afrikában vadászó családtagjától származott. 552
A DGSz vállalkozásának tervéhez megnyerte a magyar külügyminisztérium, valamint a
miniszterelnök (Darányi Kálmán) támogatását is, akik utasították Villani római követet, hogy
egyengesse a DGSz beadványát az olasz bürokrácia útvesztőiben. Villani meg is tett minden
tőle telhetőt, és nem rajta múlt, hogy a koncesszióból semmi sem lett. A legfőbb probléma az
volt, hogy az olaszok mindvégig képtelenek voltak pacifikálni a területet. Márpedig a
folyamatos partizántámadásoknak kitett földterületekre nem akartak koncessziót adni. 553
Villani ezért nem sokkal később értesítette a külügyminisztériumot, hogy „nincs kilátás arra,
hogy a barcsi tárház szövetkezet koncesszió iránti kérelme belátható időn belül komoly
formában tárgyalás alá vétessék.” 554
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5. A telepesek kérdése

A magyarság fantáziáját Etiópia gyarmatosítása nemcsak állami és vállalati szinten
mozgatta meg. Még javában zajlott a háború, amikor első világháborús veteránok egy
csoportja illegális toborzásba kezdett Magyarországon, hogy munkanélküli tagjaikat
„munkához” juttassák az afrikai fronton. 555 A toborzásról azonban tudomást szereztek
Olaszországban, s tiltakozásukra a magyar állam határozottan leállította az akciót.556 Egy év
elteltével azonban ismét próbálkoztak, immár azzal a céllal, hogy részt vehessenek
„Abesszínia újjáépítésében”. 557 A kérdéses (állítólag néhány ezer!) személy arra készült, hogy
emlékiratot írnak Mussolininek, amit feltehetően meg is tettek.
Rajtuk kívül még jópáran készültek kivándorolni Etiópiába, főleg nincstelenek
(különösen a Viharsarok vidékéről érkeztek beadványok) és kisebb számban értelmiségiek
(orvosok). 558 A magyar kormány tett is lépéseket a kivándorolni szándékozók érdekében, de
kérvényeiket csak abban az esetben továbbította az olasz Gyarmatügyi Minisztériumba, ha az
illetők korábban „olasz földön éltek, vagy már voltak Abesszíniában, vagy egyéb
külföldön”. 559 További nehézséget jelentett, hogy Olaszország nem ismerte el a magyar
diplomákat, így előbb erről kellett (volna) megállapodnia a két országnak. 560 (Mindezek
dacára, az olasz–magyar gyarmatügyi egyezmény értelmében a letelepedni vágyó magyarok
az olaszokkal azonos elvi elbánásban részesültek.)
Egyetlen egy sikeres kivándorlásról sincs tudomásunk, amelynek a már többször említett
„pacifikálási” probléma volt az oka. Egy 1938. márciusából származó jelentés szerint
„a pacifikálás körül vannak még mindig bajok és ép az utolsó időkben szaporodtak
volna el a fegyveres banda-alakulatok a birodalomnak különböző távolabbeső zugaiban.
[...] A kolonizálás körül is nagy nehézségek mutatkoznak. Olasz mérvadó köröktől
származó bizalmas közlés szerint az Abesszíniában szerepelt hadsereg tagjai közül
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A Kisgazdapárt „Frontharcos Szervezetéről” van szó.
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mindössze két ezren jelentkeztek, de a jelentkezők is mindannyian az administrációban
szerettek volna elhelyezkedni.” 561
Ugyanebből a jelentésből az is kiderül, hogy az Etiópiában termelt búza csak óriási
deficittel adható el Európában (a drága etiópiai és szuezi szállítási költségek miatt), vagyis
sejthető, a DGSz kifejezetten jól járt azzal, hogy nem sikerült koncessziót kapnia.

6. Egy magyar fasiszta Olasz Kelet-Afrikában

A „baráti” Olaszország által meghódított Etiópia nyilvánvalóan foglalkoztatta a magyar
sajtót, ahogyan ezt már a háború alatt is megfigyelhettük. A megszállást követően az olaszok
lehetőséget adtak egy magyar újságírónak, hogy a helyszínen figyelhesse meg az új
gyarmatbirodalom építésének haladását. A választás a jobboldali Függetlenség című lap
tudósítójára, Ratkóczy Tiborra esett, aki 1938-ban nyolc hónapot töltött Olasz–KeletAfrikában. Tudósításaiból később könyv is készült „Abesszínia új arca” címmel, amely
azonban csak 1941-ben jelenhetett meg, amikorra teljesen elvesztette aktualitását. 562 A
meglehetősen fasisztoid és rasszista megfogalmazásoktól hemzsegő írást 1945-ben be is
tiltották. 563 Az ideológiai részrehajláson túl a könyvben temérdek tévedés is található,
mindazonáltal történelmi szempontból a mű forrásértéke mégis jelentős. 564 Az egyes fejezetek
elején idézetek szerepelnek, köztük több Mussolinitől.
A szerző Nápolyból indult olasz hajón, s Olasz–Kelet-Afrika etiópiai és szomáliai részeit
is beutazta. 565 Addisz-Abebai tartózkodása idején Gajdács Mátyásnál lakott. 566
Ratkóczy Dzsibutiban menekült etiópokról számol be: „az abesszínek tehetetlen
dühükben fogukat vicsorítják az abesszín követség ablakaiból és öklüket rázzák, midőn egyegy átutazó olasz csoport arrafelé téved.” 567
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A szerző jellemző módon lépten-nyomon görcsösen igyekszik a magyar jelenlétet
felfedezni a gyarmaton, s amikor elvétve talál, akkor ezt túldimenzionálja, mint a rádió
épületénél talált generátorok esetében:
„Az áramot magyar motorok szolgáltatják. „Budapest–Jendrassik” – fénylik rajtuk egy
kis réztáblán a felírás. Mintha egy darab Magyarország lenne előttem. Biztos, egyforma
ütemben mozognak a motorok. Ők is római lépésben menetelnek. Magyar motorok
küldik a vért ebbe az óriási rádiószívbe, amely állandóan, szünet nélkül dobog és küldi a
parancsokat az Olasz Világbirodalom minden részébe. Hat magyar gép zúg, dübörög
már az itteni gépházban. […] Ők adják a világosságot az Új Addis Abeba
repülővárosához. Hozzásímulnak szerényen, okosan az Olasz Világbirodalom rohanó
lépéséhez. […] S esténként egy darab zakatoló, mechanikus Magyarország világít bele
az afrikai éjszakába. Belebúvik szerényen a lámpába. Eljön hozzám a drótokon
keresztül. Fényével emlékeztet Magyarországra.” 568
A magyar sajtóban visszatérő motívum volt az etióp ortodox kereszténység
megkérdőjelezése. Véleményünk szerint ezzel a keresztény magyar olvasó lelkiismeretét
próbálták megnyugtatni, másképpen nehezen lett volna megmagyarázni, hogy egy keresztény
állam miért akar civilizációs indokokkal gyarmatosítani egy másik keresztény államot.
Következésképpen az etiópokat Ratkóczy is afféle pogány népségként igyekezett bemutatni:
„Egyik legfőbb érv a Népszövetség által olyan hőnszeretett, de nemlétező abesszín
műveltség mellett az volt, hogy az etiópok keresztények. Valóban keresztények –
névszerint. A kopt keresztények tanításai azonban a pogányságnál is rosszabb
eretnekséggé fajulnak.” 569
A könyv egyik érdekes része az „etiópiai alkirállyal”, Savojai Amadéval készült interjú,
amelyben az alkirály kifejti, hogy a korporációs rendszert a gyarmatokon is alkalmazni
kívánja az olasz állam. Azonban minden eltúlzott rajongáson és szinte költői pátoszon túl (bár
inkább neveznénk Karinthy rémálmának), Ratkóczy sem tudja eltitkolni a tényt, hogy két
évvel a megszállás után Etiópia pacifikálását még mindig nem sikerült befejezni. „A titkos
fegyerszálítások a nagykiterjedésű határokon át a háború befejezése után sem szűntek meg” –
írja egy helyen. Másutt arról számol be, hogy a telepeseket fegyveres őrséggel kell védeni az
éjszakai támadásoktól. 570
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A szerző különös hangsúlyt fektetett arra, hogy a magyar olvasóba sújkolja a
nyilvánvaló csúsztatást, amely szerint Etiópia gyarmatosítása magyar érdek is volt:
„Különösen

közelről

érint

bennünket

legnagyobb

barátunk,

Olaszország

gyarmatbirodalmának egyre növekvő ütemben folyó megerősödése. Ez teljesen igazolja
azt a magyar külpolitikát, amely annakidején nyíltan Olaszország oldalára állott és
szembefordult azzal az 52 állammal, mely megszavazta a szankciókat. Ez az
állásfoglalásunk közvetett bekapcsolódásunkat jelentette a nagyhatalmak gyarmati
politikájába és az érzelmi okok mellett jelentős indtóoka volt annak a messzemenő
támogatásnak, amely egymillió magyar testvérünk visszatérését lehetővé tette.” 571
Az idézet utolsó mondata a bécsi döntésekre utal, nyilvánvalóan torz módon, hiszen
azok elsősorban Németország nyomására születtek meg.

7. Magyar orvosok a háborús Etiópiában

Sáska László (2)

A korábban megismert Sáska László és felesége a konfliktus kezdeteitől fogva Etiópia
oldalán álltak – erre késztette őket humánumuk és igazságérzetük. Ennek bizonyítéka, hogy
Sáska felesége az etióp hadsereg részére hadi lobogót készített, amelyen saját maga által
hímzett amhara nyelvű felirat és a „Júda oroszlánja” jelkép szerepelt.572 A zászlót a hadsereg
használta is, így később olasz hadizsákmánnyá vált, s jelenleg az Olasz Hadtörténeti
Múzeumban található. 573
A háború kitörésekor a várható viszontagságok elől Sáskáék a biztonságosabbnak tartott
fővárosba költöztek vissza. Itt érte őket az etióp hadsereg összeomlása, s itt kellett átélniük azt
a néhány napot, amely életük megrázó élményévé vált. Hailé Szelasszié császár távozását
követően, de még az olasz hadsereg bevonulása előtt, Addisz-Abebában tombolni kezdett az
irányítás és uralom nélkül maradt etióp tömeg. A vereség miatt érzett elkeseredettségükben az
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Uo. pp 253–254.
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A zászló fényképét ld. a mellékletben.
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Szunyoghy János: Egy év Tanganyikában. Bp., 1968. pp 40–41.
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olaszok ellen érzett gyűlöletüket minden európaira kivetítették, akik magukra hagyták
otthonaikat és igyekeztek valamely biztonságosan őrzött európai nagykövetségre menekülni.
Így tettek Sáskáék is, akik lakásukat és rendelőjüket etióp alkalmazottaikra bízva,
egyelőre ismeretlen helyen vészelték át a fékevesztett tömeg tombolását. A zaklatott napokat
követően, a rendelőbe visszatérve, két alkalmazottjukat holtan találták. A tragédiát tetézte,
hogy Sáska orvosi felszerelését a vandálok jórészt tönkretették, ami később erősen korlátozta
Sáska lehetőségeit. 574
Az

olaszok

bevonulását

így,

ha

igazságtalannak

is

tartották,

feltehetően

megkönnyebbüléssel fogadták. Sáska az olasz megszállás alatt, orvosi esküjét komolyan véve,
igyekezett tovább folytatni a praktizálást, nem téve különbséget megszálló és megszállott
között. Szerencsétlenségére azonban az olasz rezsim nem hagyta dolgozni. A kevés alkalmas
kőépülettel rendelkező Addisz-Abebában az olaszok a etiópok és az ellenséges európai
hatalmak állampolgárai által lakott épületeket kisajátították. Sáskáékkal azonban ezt nem
tehették meg, mivel a baráti Magyarország állampolgárai voltak, ezért más módszerhez
folyamodtak. Mint Sáska visszaemlékezéseiből kiderül, az általa használt épületben a helyi
fasiszta pártszékházat akarták berendezni, így, miután kilakoltatták a rendelő felett lakó
örmény családot, az olasz fasiszták egész egyszerűen lehetetlenné tették a zavartalan
munkát. 575 Sáska ezért egy idő után a Tanganyikába (akkori brit gyarmat) települést kezdte
fontolgatni és előkészíteni, ami azonban az olasz és a brit hatóságok miatt csak lassan haladt.
Sáska feleségének visszaemlékezése szerint közben az olasz hatóságok, akik nyilván tudták,
hogy Sáskáék az etiópokkal szimpatizálnak, rendszeresen megalázták őket. 576 Végül 1937.
júliusában a tanganyikai Arushába költöztek új életet kezdeni. A szeretett „Abesszíniától”
nehéz szívvel váltak meg:
„A levegőbe emelkedünk. Addis-Abeba mélyen alattunk marad, házai mind kisebbek
lesznek, sötét eukaliptuszfái egybeolvadnak. […] Isten veled, Abesszínia. Kedves emlékű
helyek. Sidamo, Borona, életünk négy évének emlékei: vadászatok, őserdei bolyongások,
kedves kis galla kunyhók, hegyek, völgyek, Isten veletek, s Isten veletek, itt maradt
magyarok!” 577
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Dr. Kubassek János személyes közlése Sáska Lászlónéval történt beszélgetései alapján. A Kubassekkel
készített interjú 2006. december 29-én készült.
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Sáska László: Életem Afrika. Bukarest, 1969. pp 99–101.
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Sáska László: Afrikai levelek. In: A Földgömb, 1937. 10. sz.; valamint Győrfi, i.m. p. 37.
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Később, a második világháború utáni évtizedekben számos magyar kutató kereste fel
Sáskáékat Arushában, azonban feltűnő, hogy sem az olasz megszállás alatti élményeikről, sem
az olaszok által elkövetett bűncselekményekről nemigen beszéltek, pedig igen megrázó
élményekben volt részük. Jóllehet régóta sejthető volt, hogy Sáska naplót vezetett ebben a
kritikus időszakban, a napló máig nem került elő, pedig egy 1937 és 1940 között keletkezett
dokumentum alapján tudható, hogy a napló nemcsak létezett, de egy időben könyv alakban
való megjelentetését is tervezték magyar és angol nyelven egyaránt. 578 Jelenleg pusztán a
napló egy rövid kivonata áll rendelkezésünkre, amely ugyanakkor számos, eddig nem ismert
információt rejt.
Így például kiderül, hogy az irat által 20–25 fősre becsült etiópiai magyar kolóniát az
olaszok már jóval a háború előtt megkörnyékezték, kihasználva többségük rossz anyagi
helyzetét, hogy Olaszország számára kémkedjenek. Mint a Sáskától származó információból
megtudjuk, „a legtöbb magyar állampolgár visszautasította, hogy belépjen az olasz
titkosszolgálatba”. 579 A háború kitörésekor viszont, mivel Magyarország baráti kapcsolatokat
ápolt Olaszországgal, s külképviseletünket is Itália látta el Etiópiában, a magyarokat
kiutasították az országból. A napló kivonata nem részletezi miként, de Sáskáék mégis
engedélyt kaptak a maradásra. Egyértelműen kiderül viszont, hogy Sáska szemtanúja volt a
Rodolfo Graziani alkirály elleni merényletnek, ill. az ezt követő brutális olasz megtorlás
(„mészárlás”) etióp sebesültjeinek ellátásában is részt vett, amivel nyilván növelte az olaszok
rosszallását. Miként forrásunk írja: „ez parancsoló kötelességévé tette, hogy Olaszország
bűntetteiről beszámoljon a világnak”. 580 Az irat a továbbiakban beszámol róla, hogy Sáska
szerint az olaszok nem bírták, és nem is fogják bírni Etiópiát pacifikálni, mert az ellenállás
szelleme egyesítette az etióp nemzetet. Sáska, mint szem- és fültanú, addig csak sejthető
bizonyítékokkal is szolgált, például arról, hogy az olaszok köztörvényes bűnözőket is vetettek
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National Library of Wales, archívum, Herbert Stanley Jevons iratai 216. 5 oldal. (A továbbiakban: NLW HSJ
216.) Herbert Stanley Jevons (1875–1955), a közgazdaságtan és a politikatudomány walesi professzora, ebben az
időszakban a brit Abesszíniai Társaság, majd az Angol–Etióp Társaság első titkára volt. Kitűnő kapcsolatot ápolt
az emigráns etiópokkal (köztük a császárral), ill. az etióp ügyet szolgáló New Times and Ethiopia News c.
folyóirattal, amelybe Menczer Béla is írt, s feltehetően ez magyarázza, hogy Sáska naplójának kivonata
megmaradt iratai között, hiszen a napló angol nyelvű fordítója Menczer Béla lett volna. A napló, a kivonat
tanúsága szerint 46 gépelt oldalból állt. Sáska szerette volna magyarul is megjelentetni, bár tisztában volt vele,
hogy ez az akkori politikai viszonyok között nehézségekbe ütközik, ha ugyan nem lehetetlen. A kivonat
egyébként éppen az angol kiadás előkészítéseként készült, amelyhez Menczer Béla két neves angol tudós (R. W.
Seton-Watson és G. P. Gooch) ajánlását csatolta. Kiderül továbbá, hogy látta a kéziratot és kiadását támogatta
Vámbéry Rusztem is. A kötetet Sáska fotói illusztrálták volna, tervezett címe „Etiópia tragédiája” volt. Nagy kár,
hogy végül nem adták ki.
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be a harcok során, akiknek az arányát Sáska 30 százalékra becsüli az olasz megszálló
hadseregben. Beszámol arról is, hogy az olaszok fogságba ejtett keresztény etióp nőkről
készített pornográf fényképekkel próbálták fokozni, zömmel iszlám vallású katonákból álló
hadseregük harci kedvét. 581 Ugyancsak leírja azt is, hogy az olaszok harci gázokat
alkalmaztak a harcok során, amelynek égési sérültjeit maga is kezelte. Közli, hogy a
megszállást követően az etiópokkal szimpatizáló európai tudósítókat és lakosokat gyakorta
inzultálták és „fehér négereknek” nevezték az olaszok. Sáska megerősíti, hogy többször
szemtanúja volt sortűz előtti kivégzéseknek, sőt arról is tud, amikor egészséges etióp
fiatalokat szándékosan járványkórházakba zártak, ill. beszámol az etióp nők tömeges
prostitúcióra kényszerítéséről is. 582
A napló kivonatának további tartalmából kitűnik, hogy naplóját Sáska nemcsak azért
akarta megjelentetni könyv alakban, hogy a világ közvéleményét felrázza, hanem kifejezetten
a magyar közönséghez is szólt, felszólítva őket, hogy „rázzák le Olaszország szégyenteljes
igáját.” 583
Sajnos nem tudjuk, a naplót végül miért nem jelentették meg, mindenesetre
szegényebbek lettünk nélküle. Sáska beszámolója azonban megjelent 1940-ben, mégpedig
Boris Sava álnéven a Sylvia Pankhurst által alapított és szerkesztett New Times and Ethiopia
News c. antifasiszta folyóiratban, Sáska pedig később az „Életem Afrika” c. könyvéhez
használt fel belőle részleteket. 584

Mészáros Kálmán (2)

Mészáros Kálmánt Etiópiában érte az olasz–etióp háború. Nem tudunk arról, hogy
előzőleg az etióp hatóságok kiutasították volna az országból, vagy hogy Mészáros el akart
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vonásokat, „sőt ellenkezőleg, a magyar politikára tett néhány megjegyzéséből kiviláglik, hogy a konzervatív
oldallal szimpatizál.” Uo. p. 4.
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volna menekülni. Éppen ellenkezőleg: maradt, sőt az angol vöröskereszt csapatához
csatlakozva követte a frontvonalat. Közben filmezett is, felvételeit magyar filmhíradók is
játszották. 585 1936. márciusában az olaszok szétbombázták az angol vöröskeresztes tábort,
Mészáros ekkor a hollandokhoz csatlakozott, akik azonban a kilátástalan helyzetre hivatkozva
visszavonultak a harctér közeléből. Mészáros magára maradt, saját kis csapatával követte a
harcoló császári alakulatokat. 586 A végső összeomlás után, 1936. áprilisában, lerongyolódva,
többszörös életveszélyből menekülve jutott vissza a fővárosba. Mint írja, a város lakossága,
mintha nem lett volna tudatában a közelgő frontnak: „Az egész város nyugodt
nemtörődömségben szórakozott; az utcákon, a piacokon, hivatalokban éppen olyan sürgésforgás, mint azelőtt.”
Mészáros már a frontról hazatérőben, saját bőrén érzékelte, hogy az etiópiai fehér
lakosság komoly veszélyben van a demoralizálódott, dühös etióp katonaság miatt.
Figyelmeztette erre az Addisz-Abebában élő európaiakat is, de azok nem vették komolyan. 587
Amikor 1936. május 2-án a császár elhagyta Addisz-Abebát, a városra „rátekerődzött a fekete
vipera és mardosni kezdte […] Őrülten sikoltó, üvöltő, összemarcangolt, véres, habzószájú
négerek démoni ezredei rohantak zsákmányéhesen a fehérek üzleteire és házaira.” 588
A jelen etióp történésze (Bahru Zewde) a modern kutatások alapján ugyanakkor azt
állítja, hogy az erőszak „vak” volt, vagyis elsősorban nem rasszista szinezetű volt, hanem
haszonszerzés céljából zajlott. Kutatásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy elsősorban
nem a fehérek ellen, hanem az üzletek kifosztására irányult. Állítása szerint az áldozatok
döntő többsége is a helybeliek közül került ki. 589
Mészáros ugyanakkor teljes joggal halálos veszélyben érezte magát. Kis házában szinte
védtelenül állt egy mellékutcában, a dühöngő tömeg kellős közepén. Az első éjszaka még
megpróbált védelemre berendezkedni, s háza ablakából figyelte, ahogyan a vezetés nélkül
maradt csőcselék felgyújtotta és fosztogatta a fővárost. Ennek az éjszakának az emléke
maradandó nyomot hagyott a magyar orvosban:
„Egy pillanatra átvillant előttem az élet; pillanatok alatt átéltem megint azokat a
keserves csalódásokat, szenvedéseket, hazugságokat, szószegéseket, fehérgyűlöletet,
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amelyeknek nem titkolt megnyilvánulásait nem egyszer kellett tapasztalnom és éreznem
Abesszíniában. […] Elgondolkozom. Én ehhez a néphez megértő barátsággal
közeledtem, velük nélkülöztem 1930-ban az ogadeni vadonokban, velük voltam 1931-ben
a Ras Guksza elleni hadjáratukban, ebben az utolsó élet-halálharcukban is nem egyszer
az életemet kockáztattam; […] Segítettem, gyógyítottam, tanítottam ezt a népet, s a hála:
rám fognak törni és szabályszerűen felkoncolnak.” 590
Mészáros tehát felkészült a legrosszabbra is. Hirtelen azonban egy angol vöröskeresztes
teherautó kanyarodott az utcájába, amelyre felkapaszkodhatott, s amely a Lovelli ezredes által
vezetett ideiglenes vöröskeresztes kórházba szállította. Itt töltötte a következő éjszakát. 591
Másnap, május 3-án, vakmerő cselekedetre határozta elmagát. Mivel rádöbbent, hogy
iratait, fényképeit stb. a házában hagyta, úgy döntött, hogy visszamegy értük. Egy három
vöröskeresztes teherautóból álló konvojhoz csatlakozott, s csodával határos módon épségben
eljutott lakásához, s holmija egy részét magához vehette. Eközben ölték meg a legendás angol
vöröskeresztes orvost, dr. Mellyt, aki Mészáros személyes jó ismerőse volt. 592
A következő éjszakát Mészáros a megerősített angol nagykövetség területén vészelte át,
amelynek fegyveres védelmében is részt vett. Másnap ismét lakásához ment, hogy elhozza
értékes fényképgyűjteményét is. Ezúttal a lakását fosztogató etiópokat kellett fegyverrel
meghátrálásra kényszerítenie, s úgy döntött, többé nem tér vissza a lakásba. 593 Az anarchikus
állapotok május 5-ig tartottak. Mint Mészáros írja, az olaszok bevonulását politikai
hovatartozástól függetlenül minden európai nagyon várta:
„Másnap reggel, május 5-én hosszú találgatások és reménységeknek újabb és újabb
megsemmisülése után végre megjelent a kirabolt, felégetett, halálragyötört város felett
az első olasz repülőgép. A követség szomorú hajótöröttjei örömkönnyek között kitörő
lelkesedéssel üdvözölték a hárommotoros, hatalmas olasz bombavetőgépet, amint
elhúzott az eukaliptus erdőség felett. Úgy láttam, mintha árnyéka egy pillanatra
elhomályosította volna a földre terített angol lobogót”. 594
Az olaszok már napokkal hamarabb megérkezhettek volna. Egyes kutatók azt állítják,
szándékosan várakoztak és hagyták prédául a várost a dühöngő csőcseléknek, mert így a rend
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és béke megteremtőinek szerepében masírozhattak be a városba. 595 Mészárosnak ugyanakkor
nem sok öröme telt az olasz megszállásban. Rendelőjét az olasz hatóságok lefoglalták, s egy
olasz orvosnak adták át. 596 1936. végén csalódottan költözött Tanganyikába, ahonnan rövid
két éves próbálkozás után hazaköltözött Magyarországra. A második világháború alatt
Sopronban szolgált, majd 1950-ben internálták. Szabadulása után Ároktőn dolgozott,
nyugdíjaséveit pedig Mezőcsáton töltötte. Számos ismeretterjesztő előadást tartott, s 1957-ben
a Nemzeti Múzeumnak adományozta vadásztrófeáit, pótolandó a tűzvészben megsemmisült
gyűjteményt. Napjainkban az ároktői általános iskola őrzi dr. Mészáros Kálmán nevét és
emlékezetét.
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Bahru (2002a), i.m. p. 160.
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Pusztai, i.m. p. 64.
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Összegzés

Összefoglalásként mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakokban
aránylag élénk kapcsolatrendszerről beszélhetünk. Nincs tudomásunk azonos korszakban akár
csak hasonló nagyságrendű kapcsolatról Fekete-Afrika bármely más állama (gyarmata) és
Magyarország között, akár formális, akár informális viszonylatban. 597 Disszertációnk
megírása összességében mintegy tíz évig tartott. Munkánk közben számtalanszor tapasztaltuk,
hogy a magyar sajtóban a legtöbbet emlegetett fekete-afrikai ország Etiópia volt.
Értekezésünk vizsgált időszakai a gyarmati imperializmus korszakára esnek. Ennek
ellenére, vagy több esetben éppen ezért, Etiópia, amely Magyarországtól több ezer kilométerre
fekszik, mégis megmozgatta számos magyar képzeletét. Nem csupán a kalandos életű Inger
Károlyra gondolunk, hanem az olyan sikeres üzletemberekre is, mint Szél Arnold, Gajdács
Mátyás vagy Dörflinger Sándor.
Nem hiányoznak a sokak által (talán helytelenül) elsődlegesnek tekintendő politikai
(formális) kapcsolatok sem. Bemutattuk, hogy a Monarchia helytelenítette Olaszország afrikai
gyarmatpolitikáját, féltve a Hármas Szövetség európai befolyását. Az áduai csata (1896) után
pedig kereskedelmi utazók jelentek meg Etiópiában, ami egyértelműen jelezte, hogy a
függetlenségét megvédeni képes afrikai ország felkeltette az érdeklődést. Szép számmal
voltak köztük magyarok is, akik közül néhányan kimondottan sikeres tevékenységet folytattak
(Szél Arnold, Sántha Albert Béla, Madame „Duschka”). Az Osztrák–Magyar Monarchiának, a
Höhnel-féle expedíció nyomán, 1905-től hivatalos diplomáciai képviselete volt Etiópiában,
élén egy magyar emberrel. Sajnos azonban, Scwimmer Károly csak 1912-től kedzte meg
konzuli tevékenységét, amelynek az I. világháború véget vetett. Magyarország és a független
etióp állam között ettől kezdve mintegy négy évtizeden át nem voltak hivatalos diplomáciai
kapcsolatok.
A Monarchia időszakában kezdődött meg a jelentős számú magyar utazó etiópiai
tevékenysége, akik közül kiemelkedik gróf Königsegg Lajos tevékenysége. Valós élményeken
nyugvó irodalmi adaptációi feltehetően az egyetemes történetírásnak is tudnak újat mondani.
Disszertációnkban részletesen szóltunk Inger Károly afrikai tevékenységéről, s bizonyítottuk,
hogy ami eddig tudható volt róla, annak nagy része nem fedi a valóságot. Ugyanakkor fény
derült arra, hogy kalandor vállalkozásait a korabeli magyar kormány is támogatta.
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Sejtésünk szerint Dél-Afrika lehet kivétel, de ennek megint csak sajátos okai lehetnek.
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A két világháború között a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok sajnos semmivé
foszlottak, de éppen ez a korszak, amelyben viszonylag sokan választották második
otthonuknak „Abesszíniát”. Trianont követően a források szerint több tucatnyian emigráltak
Etiópiába boldogulást keresve. A kivándorlók többsége értelmiségi, ami egyértelműen a
trianoni békeszerződés és a gazdasági világválság számlájára írható. Tudunk volt
katonatisztekről (Demeter Géza, Faragó László, Zsiray Kálmán stb.), orvosokról (dr.Mészáros
Kálmán és dr. Sáska László), de találunk több bankárt és egy tanárnőt is. Mindamellett
rámutattunk arra az antropológiai-szociológiai tényezőre, hogy az Etiópiába kivándorlók
jelentős motivációja volt a személyes balsors is. Talán a kisebb földrajzi távolság miatt
döntöttek Amerika helyett Afrika egyetlen szabad állama mellett. Nem feledhető a kalandvágy
sem. Az ekkoriban Etiópiában élők számát csak becsülni tudjuk (eddig mintegy 30 személyről
van tudomásunk), s a többség Etiópiában is anyagi gondokkal küszködött. Más részről viszont
a forrásokból kitűnik, hogy szerették Etiópiát és az etiópokat, sőt – mint dr. Sáska László
visszaemlékezéséből kitűnt – még anyagi érdekek ellenében sem voltak hajlandók
Olaszországnak kémkedni.
Az 1935–36-os olasz–etióp háború újabb érdeklődést váltott ki. Ekkor jelent meg a
legtöbb publikáció magyar nyelven Etiópiáról. A hivatalos magyar álláspont a népszövetségi
konfliktus idején olaszbarát volt, s akkori politikusaink balfogásai megkönnyítették, hogy
később a náci Németország oldalára sodródjunk. Feltártuk a politikai vezetés és a közélet
súlyos dilemmáit. Az Olaszrszág elleni szankciók ügyében hozott magyar döntés (tartózkodás)
kapkodva és személyes indulatoktól terhesen született meg. Az ezt követő nemzetközi
hangulat azt eredményezte, hogy Magyarországot Nyugaton a Népszövetség és a kollektív
biztonság árulójaként bélyegezték meg. A szinte fanatizált magyar sajtó zöme is a háborút
igazolta, mint a tekintélyes, de ebben az ügyben rossz oldalra álló Ignotus is. Ugyanakkor
disszertációnkban rámutattunk arra, hogy mindeközben is voltak bátor hangok (határon innen
a Csécsy Imre által szerkesztett Századunk, határon túl a kolozsvári Korunk c. lap), akik ki
merték mondani, hogy amit akkor Magyarország hivatalosan tett, helytelen volt.
Az olasz agresszió nyomán létrejött olasz kelet-afrikai „gyarmatbirodalom” a
történelemben első ízben hozta elérhető közelségbe Magyarország számára, hogy egy másik
ország „oldalvizén hajózva” bekapcsolódhasson a gyarmatosításba. Magyarország 1937-ben
gyarmatügyi egyezményt kötött Olaszországgal, míg az ifj. Horthy Miklóst is alapítói között
tudó Magyar–Etióp Kereskedelmi Kft. már 1936-ban megalakult.

157

Mindez természetesen csak illúzió volt, hiszen az olaszok (Mussolini) sosem gondolták
komolyan, hogy egy népszövetségi tartózkodásért anyagi értékkel fizessenek. Másrészt pedig,
1936-ban már a történelem is harangozni kezdett az imperializmus felett.
Részletesen feltártuk a háború alatt Etiópiában tevékenykedő magyar orvosok és
haditudósítók tevékenységét, akik akarva-akaratlanul mentették meg a „mundér becsületét”.
Eddig jelentős részben feltáratlan visszaemlékezéseik nemcsak témánk szempontjából hoztak
újdonságot, de az egyetemes történeti ismereteket is gazdagítják.
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Etiópiában
1914
I. világháború
1918
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1860–70-es évek: Franz Hassen
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Etiópiában
1896–1910: gr. Königsegg L.
Etiópiában
1898–1920: Sántha Béla
Etiópiában
1903–?: Szél Arnold
Etiópiában

1911: Kovács Ödön
expedíciója
1912–1965: Gajdács Mátyás
Etiópiában

1916–1930: Zauditu ur.; rasz
Tafari régens

1920 Trianoni békeszerz.
1924–1936: dr. Mészáros
Kálmán Etiópiában
1927 olasz–magyar
barátsági szerződés
1934 római hármas
szerződés

1930–1974: I. Hailé Szelasszié
ur.
1935–1936: olasz–etióp háború
1936–1941: Hailé Szelasszié
angliai emigrációban

1937: olasz–magyar
gyarmatügyi egyezmény;
Magyar–etióp kereskedelmi
Kft. Megalapítása
1939: az utolsó adatok
magyar–etiópiai
áruforgalomról
1941: Etiópia felszabadítása
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1933–1937: dr. Sáska László
Etiópiában
1936–1940: Menczer Béla az
etióp császár környezetében

160

Etiópiában élő magyarok származási helye

161

Az egyik első híradás a magyar sajtóban Etiópiáról
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Afrika térkép 1891-ből. A térkép tanúsága szerint Magyarországon az 1889es, hírhedt vucsaléi szerződés olasz értelmezését fogadták el: Etiópia egész
területét olasz gyarmatnak tüntették fel.
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Az 1905-ben Etiópia és az Osztrák–Magyar Monarchia között kötött
kereskedelmi szerződés amhara, német és magyar nyelvű hivatalos
szövegének eleje...

...és vége az etióp császári pecséttel:

Forrás: Bairu Tafla: Ethiopia and Austria. Wiesbaden, 1994.
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A Nimród vadászújság 1920-as címlapja Kittenberger Kálmán
szerkesztésében. A kép bal szélén Dörflinger Sándor, jobb szélén Kovács
Ödön (mindketten Etiópiában haltak meg).
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Addisz-Abeba 1936. május 3. dr. Mészáros Kálmán felvétele
Forrás: Mészáros Kálmán: Abesszínia a vadászok paradicsoma. Bp., 1942.
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Addisz-Abeba, 1936. május 3. dr. Sáska László felvétele
Forrás: Magyar Földrajzi Múzeum
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Magyar haditudósítók az olasz-etióp háborúban (1935-1936): Faragó László,
Demeter Ödön és Barcs Imre

Katonai megfigyelők az etióp fronton (1936). Balról a hatodik Németh József
százados
Forrás: Magyar Katonai Szemle

A Németh József százados által megfigyelt frontszakaszok
Forrás: Magyar Katonai Szemle
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A Magyar–Etióp Kereskedelmi Kft. Olasz Kelet-Afrikába (AOI = Africa
Orientale Italiana) szóló postai feladóvevénye
Forrás: Magyar Országos Levéltár

Fisch (Anhalzer) Olga eritreai grafikái (1937 k.)
Forrás: Fisch, Olga: The Folklore through my eyes. [Quito], 1985.
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Sándor G. Sándor szobrászművész
I. Hailé Szelassziéról készült mellszobra (1920-as évek)
Forrás: Új Idők
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Menczer Béla visszaemlékezése 598

„Amikor 1976. májusában Párizsban találkoztam Fodor Ilonával, megmutatta régi,
1922–23-as börtöntársamnak, a jelenleg [mikor írja?] Ausztráliában élő Normai Ernő
önéletrajzának a kéziratát. A Munkásmozgalmi Múzeum nem akarta kiadni. Wessely Laci
az előző évben ugyancsak említést tett nekem a kéziratról. Párizsban éppen csak arra volt
időm, hogy belepillantsak, de átfutottam azt a részt, amely engem Hailé Szelasszié
„titkáraként” ír le. Miután ez a legenda időről időre felbukkan a magyarok között, a
legjobb lesz, ha leírom a valós tényeket.
1935–36-ban meg voltam arról győződve, hogy Mussolini etiópiai veresége a
bukásához vezetne, és hogy e bukás a mi esélyünk – minden valószínűség szerint az utolsó
– arra, hogy elkerüljük a második világháborút. Mussolini mintául szolgált Hitler számára,
Hitler hatalomra kerülése 1933-ban pedig csak azt jelenthette, hogy Németország újabb
háborúra készül; csakhogy Hitler nem mert volna elkezdeni egy új háborút legalább egy
nagyobb szövetséges nélkül, ami pedig csakis a fasiszta Olaszország lehetett. Így
Mussolini bukását Hitler bukásának kellett volna követnie. És Magyarország javára vált
volna, csakúgy, mint Európa többi részének.
Hailé Szelasszié császár 1936. május közepén érkezett Londonba. Kapcsolatba
kerültem Környezetével 599 , amelynek Sylvia Pankhurst (a híres szüfrazsett Emmeline
Pankhurst lánya) mutatott be. Ő egy kis lapot szerkesztett „New Times and Ethiopia
News” 600 címmel, amelybe azért írtam, mert ez volt az egyetlen angol nyelvű,
kérlelhetetlenül antifasiszta lap Londonban. Szinte azonnal közeli barátságba kerültem
Lorenzo Taezaz-zal, Etiópia genfi képviselőjével. 601 Rendkívül tehetséges fiatalember volt,
kopt rítusú egyesült katolikus, 602 aki Eritreában született és olasz misszionárius iskolába
járt. Azonban azokban az időkben az olasz adminisztráció nem engedte az etióp diákokat
598

Menczer Béla 1934 és 1940 között élt az angliai Bloomsbury-ben, London egyik negyedében. Az itt
töltött időszakban közeli kapcsolatba került az etióp császári emigráció egyes tagjaival. Menczer Béla: Bread
Far From My Cradle. Part Two, pp 63–65. Kézirat a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
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Az eredeti szövegben: „I got in touch with his Staff”.

600

„Új Idők és Etiópiai Hírek”
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Önéletírásában Menczer már korábban is megemlíti Taezaz-t és társait: „Bloomsbury-ben gyakorta
vacsoráztam egy-egy Kingsway-i étteremben Lorenzo Taezaz-zal, Hailé Szelasszié császár
külügyminiszterével és barátaival, köztük Emánuel Abraham-mal, a későbbi nagykövettel.” Menczer:
Bread… p. 66.
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Ld. erről Timkó Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp., 1971. pp 203–209.
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Olaszországban továbbtanulni, hacsak nem akartak papi pályára lépni, így számos
katolikus eritreai Addisz-Abebába ment, ahonnan a császár francia egyetemekre küldte
őket, elsősorban Montpellier-be és Grenoble-ba, hogy az ottani jogi karokon tanuljanak.
Így Taezaz és a császár általam ismert más miniszterei – például Wolde Giorgisz, Efráim
Mehden és mások –, akik 1936-ban harmincas éveikben járó fiatalemberek voltak,
tökéletesen folyékonyan beszéltek franciául és olaszul, némelyik angolul is, habár Lorenzo
ezt a nyelvet csak Angliában kezdte el tanulni. Ő Montpellier-ben tanult Valéry
professzornál, a nemzetközi jogásznál, aki a költő Paul Valéry testvére volt.
1936 és 1939 között, hosszú és gyakori beszélgetéseinken Taezazzal kidolgoztuk egy
új politikát Etiópia számára. Memorandumaim az etióp archívumokban minden bizonnyal
elesztek mostanra az országban zajló jelenlegi felfordulás miatt, de tevékenységeim
minden részletét és a memorandumokat feljegyeztem Naplóimban, valamint bizonyos, a
birtokomban lévő dokumentumokat letétbe helyeztem a budapesti archívumban 1978ban. 603 1937-ben Vámbéry Századunk című folyóiratában kifejtettem nézeteimet az
etiópiai helyzetről és Afrika egészéről, továbbá a Közel-Keletről, és még egyszer nem
sokkal a második világháború után ugyanebben a folyóiratban (akkor már Csécsy Imre
szerkesztette). Valószínűleg mindezek keltették Normai Ernőben és más magyarokban azt
a benyomást, mintha én „Hailé Szelasszié titkára” lettem volna.
Valóban, a császár mindent tudott a köztem és Taezaz-zal, illetve Volde Giorgisszal
fennálló kapcsolatról. Magát a császárt is láttam néhány alkalommal 1936. és 1940. júniusa
között (amikor is Londonból Afrikába mentem de Gaulle tábornok Szabad Francia
Erőivel), de vele való beszélgetéseim többé-kevésbé konvencionálisak voltak. Tanácsokat
adtam a minisztereinek, ő elolvasta „feljegyzéseimet” és olykor megjegyzéseket írt
hozzájuk a margóra, amint azt nekem Taezaz elmondta. Politikáról azonban csak két
emberrel tárgyalt, akiket a brit Külügyminisztérium nevezett ki mellé félhivatalos
tanácsadókként londoni száműzetése éveire. Az egyikük Sir Sidney Barton volt, a korábbi
brit meghatalmazott nagykövet Addisz-Abebában, a másik pedig Stanley Jevons
professzor, a tudós, aki egy indiai egyetemen tanított.
A második világháború után a feleségemet és engem még éveken keresztül különféle
fogadásokra hívtak a londoni etióp nagykövetségre, de csak 1952-ben láttam ismét Volde
Giorgisz barátomat azon a fogadáson, amelyet a császár állami látogatása alkalmából
rendeztek. Sőt,
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Nem világos, hogy melyik „archívumról” van szó. Talán az Országos Levéltárról.
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dokumentációjának főállású kutatója. Én azonban visszautasítottam, mivel nem kívántam
több évre elszakadni Európától. Emellett, Emánuel Abraham, Etiópia londoni
nagykövetének kivételével, minden régi barátom meghalt akkorra (Taezaz fiatalon,
tuberkulózisban); és Etiópia már a Harmadik Világ része volt, amely iránt nem éreztem
semmi különösebb lelkesedést. Végül, Mussolini bukásával a korábbi évek antifasiszta
problémája tűnő emlékké vált.
Egyszóval, hogy összefoglaljam a történetet, azt lehetne mondani, hogy valamiféle
éminence grise 604 voltam a császár ügye mellett, mert az ügy egyúttal az én ügyem és
végső soron Magyarország ügye is volt. Nagyon szomorú voltam, amikor az 1974-es
felfordulás (upheaval) történt, mert Hailé Szelasszié nemcsak az évszázad igaz afrikai
államférfija volt, hanem egy igazán nagyszerű ember, akinek bukása tragédia volt. Ekkorra
azonban, már legalább a bukása előtti tíz éve, nem volt semmilyen kapcsolatom Etiópiával,
és nincs információm uralkodásának eme utolsó korszakáról. Mindezt csakis arra az esetre
jegyeztem meg, ha Normai Ernő emlékiratait valaha kiadnák. Ezen kívül Budapesten azt
mondták nekem, hogy számos levelem megtalálható Csécsy Imre levéltári „örökségében”,
amelyek kapcsolatban lehetnek az 1935–36-os etióp válsággal. Gömbös, Magyarország
akkori miniszterelnöke, Mussolinit támogatta Genfben a szankciók bevezetése ellenében.
Hevesy Pál, Magyarországnak a Népszövetséghez delegált állandó képviselője emiatt
elhagyta a diplomáciai szolgálatot, nem óhajtván kiszolgálni Gömbös tábornok fasiszta
párti vonzalmait. 605 A magyar sajtóban egyedül a Vámbéry, majd Csécsy által szerkesztett
folyóirat [a Századunk] szegült szembe a Tábornokkal. Én bátorítottam őket, hogy
tartsanak ki emellett, és bőséges információval láttam el őket Mussolini etiópiai
háborújáról (többek között). […]
Természetesen tökéletesen tisztában voltam azzal, hogy Magyarországot földrajzi
helyzete jó kapcsolatokra kötelezte a „Tengelyhatalmakkal”, és hogy mindenekelőtt
Magyarország a Versailles–trianoni békerendszer áldozata volt, így nem lehetett a status
quo védelmezője. Azt sem gondoltam azonban, hogy a Népszövetségnek bármiféle
realitása lenne, és legfőbb elgondolásom szerint Angliának és Franciaországnak az etióp
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Szürke eminenciás
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Menczer téved, Hevesy Pál ekkor már nem genfi (1926–1931), hanem madridi követ volt (1936-ig). Ld.:
Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Hága–Bp., 2006. p. 110.
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válság idején megvolt a lehetősége, hogy elnyerje a később „Harmadik Világnak” 606
nevezett közel-keleti országok barátságát, valamint, hogy előkészítsék az imperialista
hatalmak

gyarmatainak,

protektorátusainak

és

a

mandátumterületek

fokozatos

emancipációját. Ezeknek megfelelően adtam tanácsokat etióp barátaimnak, és ők valóban
szerették

volna

Hailé

Szelassziét

az

afrikai

„közel-keleti”

államok

eljövendő

emancipációjának vezéralakjaként látni, minthogy az arab államok szimpatizáltak az etióp
üggyel.
Károlyi Mihály gyakori londoni útjainak egyikén, amely egybe esett az etióp válság
kezdetével […] Egy klubban, italok mellett azt az információt adta, hogy a Genfben 1935.
októberében elfogadott szankciókat nem fogják komolyan venni. A döntés csak azért
született, hogy kielégítsék a közvélemény azon részét, amely a Népszövetséget komolyan
vette, de sem a brit, sem más kormányok, különösen a francia, nem kívánják sem
Olaszország, sem Mussolini bukását. Károlyi már nem politizált aktívan és ez akkoriban
szokatlan nézőpont volt, de az események azt bizonyították, hogy információi pontosak
voltak. Néhányan a kormánykörökben biztosan azt hitték, hogy egy következő válságban a
fasiszta Olaszországot fel lehet használni Hitler ellen, ha beváltja fenyegetését és
bekebelezi Ausztriát. Én sosem hittem ezt. Biztos voltam benne, hogy a két kalandor
szolidáris egymással, és hogy Mussolini sokkal inkább kalandor, mint olasz hazafi. 607
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Menczer későbbi beszúrása a lap alján: „A kifejezés eredeti értelmében, azaz, hogy nem tagjai sem a
NATO-nak, sem a Varsói Szerződésnek.”
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Menczer: Bread… pp. 76–79.
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