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1. Bevezetés 

 

1.1. Kiindulópont 
 

Sir Henry Maine (1822-1888) angol jogtörténész a 19. század második felében fogalmazta 

meg azóta sokat idézett gondolatát: "A háború úgy tűnik, egyidős az emberiséggel, de a 

béke modern találmány".1 Miközben a háború végig kíséri az emberiség történelmét, a 

szervezett békemozgalom és a békésebb társadalmi együttélést megcélzó új nemzetközi 

rendszer kezdetei a 19. század első harmadára nyúlnak vissza. A békemozgalom 

megjelenésével párhuzamosan a háború jellege is megváltozott, új alakváltozatai terjedtek 

el. A korábbi évszázadokhoz képest jelentősen megváltoztak a háborúk okai is. A 

középkor ideológiai, vallási indíttatású háborúi, majd a reformációt követő időszak 

kézzelfogható dinasztikus, területszerzési, gazdasági indíttatású háborúi után a 19. század 

elejétől ismét az egyre diffúzabb ideológiai motivációk kerültek előtérbe.2 A Közép-

Európában kibontakozó nemzetállami fejlődéssel a háború egyre szélesebb körű pozitív 

propagandához jutott, a civilizáció motorjaként, a morális megújulás intézményeként lett 

megjelenítve, egyfajta gyógyszerként az eltunyult és beteg emberiség számára. A „friss 

háború” képe került szembe a „lusta békéével”. Ez a tendencia az 1848/49-es forradalmi 

hullám idején tetőzött Európa-szerte. A magyar szabadságharc legnagyobb csatái 

közepette, ahogy számos európai kortársa,  az ifjú Jókai is lelkesedéssel írt a háborúról: 

„A háború oly szükséges a világnak, mint a vihar a levegőnek. Újjáteremti azt. […] Harc 

után jól esik a béke.”3  

A 19. század második felének háborúi pedig már a totális háborúk4 korszakába vezetnek 

át, amelynek során az összes emberi és anyagi erőforrást alárendelik a háborús céloknak. 

                                                 
1 Henry Sumner Maine: International Law. A Series of Lectures delivered before the University of 
Cambridge. 1887. Idézi: Wolfrum, Edgar, Krieg und Frieden in der Neuzeit. Vom Westfälischen Frieden bis 
zum Zweiten Weltkrieg, Serie Kontroversen um die Geschichte, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2003. 41. 
2 Wolfrum, Edgar, 2003. 26. 
3 1849. február 11. Idézi: Fábri Anna: Jókai Mór. Magyar Szabadelvűek sorozat, Bp., Új Mandátum 
1998.169. 
4 A totális háború fogalma (la guerre totale) először 1916-ban Franciaországban jelent meg. Wolfrum, Edgar, 
2003. 96. A Brockhaus Enzyklopädie aktuális kiadása szerint a totális háború „olyan hadvezetési mód, amely 
nem elégszik meg az ellenség legyőzésével elérhető korlátozott politikai célokkal, hanem az ellenség morális 
és fizikai megsemmisítésére törekszik. Ennek a célnak minden katonai és emberi erőforrást alárendelnek, 
valamint az összes ideológiai és propagandisztikus eszközt bevetik az ellenség teljes diszkriminálására. A 
totális mozgósítás korlátlan erőszak alkalmazását jelenti, amikor a civilek és a hadsereg közötti minden határt 
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A totális háborúban ugyanis már nem egyszerűen az ellenfél legyőzése, hanem „teljes 

morális és pszichikai megsemmisítése” a cél. Mindezek, s egész konkrétan az általános 

hadkötelezettség bevezetésének következményeként a háború egyre inkább 

eltömegesedett5. A korábban  mindenekelőtt  a hadseregeket és a hadszínterek lakosságát 

érintő háborúk fokozatosan a társadalom egészében éreztetni kezdték hatásukat: a 

hátországra mindinkább a hadsereg kiszolgálójának szerepe várt. Az európai napilapokban 

az 1853-as krími háborútól kezdődően megjelenő részletes és egyre inkább naprakész 

haditudósítások, valamint az államilag támogatott (sőt, mintegy kikövetelt) 

propagandairodalom, illetve a teljes mozgósítás eredményeként a társadalom egyre 

szélesebb rétegei azonosultak érzelmileg a háborúval. A köztudatban a nemzeti 

hovatartozás a háborús részvétel döntő motivációjaként, mintegy szentesítőjeként jelent 

meg, az ellenséges nemzetek pedig mindenestől gyűlöletessé váltak egymás előtt. Az ily 

módon felerősödő és torzult nemzeti érzület, egyszersmind személyes érintettségből is 

fakadó nagyfokú érzelmi azonosulás következtében a háborúk befejezését nem követhette 

megnyugvás és ’igazságos’ béke.6 A békekötések a győzedelmes nemzetek 

közvéleményének nyomására, mindenekelőtt a legyőzöttek megbüntetésére tartották szem 

előtt, és így akarva-akaratlanul megvetették az újabb háborús konfliktusok alapjait. Jól 

ismert példája ennek az 1870/71-es francia-porosz háború, amely mindkét félben a 

másiktól való félelem és fenyegetettség érzetét keltette fel és tartotta ébren, s végső soron 

Európa nagyhatalmainak megállíthatatlanná növekvő fegyverkezési versenyéhez vezetett, 

majd pedig az első világháborúba torkollt. Mindeközben – természetszerűleg –  jelentősen 

megnövekedett a hadsereg(ek) súlya és a katonai elitek politikai befolyása:  

Németországban, mint a nemzeti egység megteremtője, az Osztrák-Magyar Monarchiában 

pedig mint a soknemzetiségű állam összetartó bástyája jutott jelentős befolyáshoz a 

politikai döntéshozásban. Másfelől pedig az egyre nagyobb pusztítást és emberi 

                                                                                                                                                   
ignorálnak és az ellenséges civil lakosság, továbbá gazdasága és infrastruktúrája szintén a pusztítás célpontja 
lesz. A tömegpusztító fegyverek, a felszíni bombázás és összefüggő területek elaknásítása a totális háború 
jellemző eszközei. ” Brockhaus : Die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden. Leipzig, Brockhaus, 1996-
1999. Band 22., 203. 
5  A francia forradalomhoz köthető az általános hadkötelezettség és a nemzeti hadsereg eszméjének 
megjelenése, a hadkötelezettséget országonként különböző időpontokban vezették be. A katonai létszám 
növelésének igénye fokozatosan elvezetett az állandó, sorozott hadsereg gyakorlatához a XIX. század 
folyamán. Vö: Hajdú Tibor: A hadkötelezettség és a haza védelmének eszménye 
a soknemzetiségű Monarchiában. In: Hadtörténelmi közlemények 2003/1. sz., 
http://epa.oszk.hu/00000/00018/00023/08.htm, (Hozzáférés: 2012. 04.07.) 
6 Vö.: Diószegi, István, A nemzetek Európája. In: Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák 
Péter 70. születésnapjára. Szerk: Somogyi, Éva, Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 8., 
Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 1991., 131.-141. 
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szenvedést magukkal hozó háborúk tág teret adtak a humanitárius és pacifista 

törekvéseknek, és felgyorsították a szervezett békemozgalom intézményesülését. 

A békeeszme és a békemozgalom intézményesülésének évezredes előzményei mutathatók 

ki. A pacifista eszme az ókortól kezdve számos szerzőt foglalkoztatott. Eszmetörténeti 

csúcspontját Immanuel Kant Az örök béke című írásában érte el (1795). A francia 

forradalom döntő lökést adott a polgári emancipációs törekvéseknek, és ezek kedveztek a 

békegondolat szervezett mozgalommá fejlődésének. Az első békeegyesületek a 

függetlenségi háború borzalmainak hatására Észak-Amerikában alakultak meg a 18-19. 

század fordulóján. Európában angolszász területen a napóleoni harcok hatására jöttek létre 

az első békeszervezetek. Az 1840-es évektől már rendszeresen tartottak kontinentális 

békekongresszusokat is. A 19. század elején intézményesülő békemozgalom mindvégig 

élesen elkülönült a később útjára indult szocialista antimilitarizmustól. 

A 19. századi békemozgalmi törekvések, humanitárius és filantróp elgondolások az 

ismétlődő társadalmi megrázkódtatásokkal járó háborúk hatására az országhatárokat 

átlépve a nemzetközi kapcsolatok fejlődésének és magasabb szintre emelésének 

folyamatával kapcsolódtak össze. Az országonként megalakuló békeegyesületek azonban 

regionálisan meghatározott egyéni sajátosságokat mutattak. 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában jelenlévő antimilitarista, pacifista és humanitárius 

egyéni törekvéseket elsősorban Bertha von Suttner (1843-1914) író-újságírónő terelte az 

intézményesülés irányába. Az 1880-as évek második felétől ő vált a monarchiabeli 

békemozgalmi szerveződés központi személyiségévé. 1891-ben hívta életre az osztrák 

békeegyesületet: „Gesellschaft der Friedensfreunde”, egyúttal igyekezett az osztrák 

parlament képviselőinek érdeklődését felkelteni az Interparlamentáris Unió szervezete 

iránt is. Az IPU 1889-es megalakulásától kezdve a békemozgalommal párhuzamosan 

politikai síkon igyekezett küzdeni a közös célokért, a nemzetközi kapcsolatok békét 

elősegítő intézményeinek létrehozásáért, a döntőbíráskodás bevezetéséért. 

A magyar parlamentben 1895-ben határozták el az IPU-ba való belépést és hivatalos 

magyar képviselőcsoport felállítását. Ezzel összefüggésben kívánatossá vált a 

békemozgalom magyarországi egyesületének megalapítása is. Ez a törekvés sikeresen 

találkozott Bertha von Suttner céljaival, aki az osztrák egyesület megalapítása után a 

Monarchia többi országába is megpróbálta kiterjeszteni a békemozgalmi szerveződést. 

Magyarországon Jókai Mórral vette fel a kapcsolatot, aki elvállalta a magyar 

békemozgalom vezetését, és elnökletével jött létre a „Magyar Szent Korona Országai 

Békeegyesülete” 1895-ben.  
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1.2. Kutatási szempontok és a dolgozat felépítése 
 
A nemzetközi békemozgalom osztrák és magyar vonatkozásaira először Bertha von 

Suttner és Jókai Mór közös szerepvállalásának kapcsán figyeltem fel. A két személyiség 

kapcsolatának szálait felkutatva jutottam el az osztrák és a magyar békeegyesületek 

működésének, társadalmi, közéleti vonatkozásainak kérdéseihez, a háborúk és a 

békegondolat nemzetközi összefüggéseihez. Kutatásaim megkezdésekor szembesültem 

azzal a ténnyel, hogy a nemzetközi (s főképpen német nyelvű) köztudatban máig 

emblematikus alakként megőrzött Bertha von Suttner személye és működése 

Magyarországon igen kevéssé ismert. (Dániel Anna irodalomtörténész 1982-ben 

jelentetett meg róla egy kisebb életrajzi regényt.) Pedig a béke-Nobeldíjas osztrák író- és 

politikai újságíró, a nemzetközi békemozgalom vezető alakja volt a régi századfordulón 

(akinek hatására Alfred Nobel megalapította a béke-Nobel-díjat). A világpolgári elveket és 

életgyakorlatot követő Suttner elismertségét hazájában jól érzékelteti, hogy ő lett az 1966-

ban forgalomba került legnagyobb osztrák papírpénz – az 1.000 schilling „arca”, s a sok 

allegorikus nőalak után ő lett az első valóságos nő, akinek képe osztrák papírpénzen 

megjelent. (Ezt követően még két másik hölgynek sikerült hasonló „karriert” befutnia: 

Angelika Kaufmann svájci-osztrák klasszicista festőnő arcképe a 100 schillingesre /1970/, 

míg Rosa Mayreder (feminista) osztrák írónőé, Bertha von Suttner békemozgalmi 

munkatársáé az 500 schillingesre került /1997/.)  Jelenleg pedig az ausztriai kéteurós 

érmét díszíti Bertha von Suttner képe. Munkásságával sokan, sok szempontból 

foglalkoznak a politika-történészek és politológusok éppúgy, mint a nőtörténet kutatói 

vagy a feminista irodalomtörténet-írás képviselői, a róla szóló főként német és angol 

nyelvű irodalom több száz kötetesre rúg.  

A kutatás Jókait érintő szálai pedig azért tarthatnak érdeklődésre számot, mert 

békemozgalmi szerepvállalásának háttere és motívumai még a szakemberek körében is 

kevéssé ismertek. Ahogy az is, hogy egy ideig tevékeny részt vállalt az Interparlamentáris 

Unió működésében: a brüsszeli nemzetközi IPU-kongresszuson ő vezette (az első 

hivatalos) magyar küldöttséget, s ezután is még több további kongresszuson vett részt a 

magyar parlament (pontosabban 1896-tól a felsőház) delegáltjaként. Kevés figyelem 

fordult eddig a háború és béke problematikájának Jókai életművében betöltött szerepére; 

nem készült még összefoglaló tanulmány az elnökletével megalakult magyar 

békeegyesületről, s a magyar interparlamentáris szerepvállalás feltárása is kevéssé 
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foglalkoztatta a korszak kutatóit, csak egy rövidebb áttekintő kötet és annak aktualizált 

feldolgozása található az Országgyűlés kiadványai között az interparlamentarizmusról, 

ismeretterjesztő jelleggel. Mindezek a körülmények tovább növelték a téma iránti 

érdeklődésemet, és kiterjedt forráskutatásra ösztönöztek.  

Disszertációmban mindenekelőtt a Monarchia két társországában kibontakozó 

békemozgalmi szerveződés kapcsolatainak, s belőlük kiindulva az osztrák és a magyar 

szerepvállalás sajátosságainak és különbségeinek feltárására kívántam vállalkozni. A két 

központi szereplő: Suttner és Jókai eszmei és gyakorlati indítékainak és aspirációinak, 

illetve az osztrák és a magyar egyesület működésének részletes elemzése egyre újabb és 

újabb kérdéseket vetett fel. Így került sor a békemozgalmi és interparlamentáris 

törekvések időről időre megtörténő összefonódásának (és eltávolodásának) kutatására, 

ahogy a két mozgalom eszmetörténeti előzményeinek megismerésére és feldolgozására is. 

A vizsgálat szűkebb időbeli keretét az osztrák és magyar egyesületek és az IPU-csoportok 

megalakulásának időpontja(i) az első világháború kitörésének dátuma adja. (A háború 

kezdetén a legtöbb európai egyesület, így a német és az osztrák is beszüntette 

tevékenységét, a magyar egyesület pedig csak korlátozottan, s nyilvánvalóan módosult 

célkitűzések szerint működött. Az európai békemozgalom a háború alatt ugyan újra 

szerveződött, működését azonban már teljesen új személyi, intézményi, és 

eseménytörténeti keretek között folytatta.)  

Sokéves kutatómunkát lezáró és összegző értekezésem első részében a békegondolat 

történetének rövid összefoglalása során természetesen nem törekedhettem a szerteágazó 

eszmetörténeti vonatkozások teljes körű bemutatására, csak a főbb vonulatok és a politikai 

gyakorlat szempontjainak áttekintésére. A békemozgalmi és interparlamentáris 

intézményesülést, a humanitárius kezdeményezéseket, a nemzetközi hadi és humanitárius 

jogi fejlődést tárgyaló részekben azonban már részletezőbb kifejtésre törekedtem, s 

lehetőség szerint alaposabban bemutattam a hágai hadi konvenciók szabályozásait is, mint 

olyan résztémákat, amelyek szűkebb témám elhanyagolhatatlan fogalmi-

intézménytörténeti hátterét és előzményeit jelentik. Hasonló okokból kerítettem sort a 

századfordulós nemzetközi békemozgalom kiemelkedő alakjainak, támogatóinak 

bemutatására.  

 „Úgy látszik, hogy ma a „béke” bárhogyan is definiálják, a nemzetközi közvéleménynek 

ugyanúgy központi toposzává vált, mint a maguk idejében nemzeti síkon a francia 

forradalom jelszavai.” – világított rá a békeeszme, békegondolat 20. századi döntő 
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szerepére a társadalmi nyilvánosságról szóló nevezetes könyvében Jürgen Habermas.7 E 

köznapi (újságolvasó) tapasztalatok alapján is igazolható állítást támaszként elfogadva 

törekedtem arra, hogy az eszmetörténeti, intézményesülési, és nemzetközi jogi folyamatok 

részletes áttekintése folyamán megvizsgáljam a politikai interparlamentarizmus és a 

magánjellegű békemozgalom kölcsönhatásait, valamint korabeli jelentőségét a béke - mint 

toposz - társadalmi imperatívusszá válásának folyamatában. Az első fejezet nagyobb 

terjedelmét egyrészt ez a törekvés indokolta. Másrészt, hogy az áttekintés tartalmi hátteret 

nyújtson az osztrák és magyar békeegyesületek, valamint a vezető személyiségek 

vizsgálatához. 

A nemzetközi békeügy alakulásának bemutatását a dolgozat középső részében az osztrák 

és a magyar békeegyesületek megalapításának körülményei, valamint tevékenységének és 

tagságának bemutatása követi (1914-ig). A békeegyesületekkel szorosan 

összekapcsolódva az interparlamentarizmus osztrák és magyar ágának bemutatása is 

szerepet kap, éppúgy, mint a békemozgalmi eszmék recepciója az osztrák és magyar 

(politikai és értelmiségi) közvéleményben. Ehhez a két központi személyiség, Bertha von 

Suttner és Jókai, valamint a főbb személyiségek állásfoglalásai, nyilatkozataik, 

levelezésük, valamint az egyesületi kiadványok kínálták a legtöbb forrást. A másik 

központi kérdésről: a békemozgalom személyi bázisáról a Monarchia két országában 

fontos információkkal szolgált a tagság és aktív békemozgalmi személyiségek 

motivációinak, személyes kapcsolati hálójának, politikai, közéleti, egyéni érvényesülési 

motívumok szerepének vizsgálata. (A feltett kérdések a feltételezett nemzeti 

különbségekre vonatkozó válaszokhoz is elvezethetnek.)  

Ahogy a korábbiakban, itt sem volt cél a kérdés esemény- és politikatörténeti 

aspektusainak részletezőbb bemutatása és elemzése. A magyarországi egyesület esetében 

például a véderőviták, hadseregszervezés, önálló magyar haderő kérdésének taglalása 

nemcsak az értekezés terjedelmét és szerkezetét szélesítené nehezen kezelhetővé, de 

halványítaná, sőt akadályozná a társadalom- és mentalitástörténeti szempontok (célul 

kitűzött) érvényesülését. A békemozgalom első évtizedeiben (az első világháborút 

közvetlenül megelőző évekig) ugyanis sem a szervezőket, sem a tagságot nem vezérelték 

elsődleges politikai szempontok, elköteleződésüket idealisztikus elképzelések és 

meggyőződések motiválták. 

                                                 
7 Habermas, Jürgen, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy 
kategóriájával kapcsolatban. Budapest, Osiris, 1999, 331. 
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A dolgozat utolsó nagy fejezetében az osztrák-magyar békemozgalom szellemi térképét 

meghatározó Bertha von Suttnernek és Jókai Mórnak a háború és béke kérdésével 

kapcsolatos néhány irodalmi művét és közvéleményre gyakorolt hatását, recepcióját 

kívántam bemutatni. Az elemzések középpontjába Suttnertől a szerző jövőképét először 

bemutató Maschinenalter című esszékötet mellett a Die Waffen nieder! című irányregényt 

állítottam, Jókaitól pedig A jövő század regényét, illetve a mintegy harminc évvel későbbi 

kisregényt, utolsó műveinek egyikét, az Ahol a pénz nem istent. Suttnert egy csapásra 

világhíressé tette a Die Waffen nieder!, amely a századforduló békemozgalmi 

törekvéseinek leghatékonyabb reklámja lett, és a társadalom minden szintjén hatást 

gyakorolt. Jókai, aki 15 évvel Suttnert megelőzően (1872-74) írta meg A jövő század 

regénye című utópikus-szatirikus művét, magyar szemszögből tematizálta a háború és 

béke, a politika idealista és realista felfogásának és gyakorlásának konfliktusait, miközben 

a jövőbe helyezett (utópikus) eszményi állam képe mellé a kiegyezés utáni Monarchia 

szatíráját  is  felrajzolta. Utolsó előtti regényében Ahol a pénz nem istenben (1902) 

mintegy összegezve újra felvetette a Monarchia, Európa, illetve a béke-háború kérdését.  

 

1.3. Kutatási problémák, források 
 
A disszertáció két korábbi szakdolgozaton és a másodikból németül megjelent kiadáson 

alapul.8 A kutatatás minden fázisa tisztázott összefüggéseket és ugyanakkor azonban újabb 

kérdéseket is felvetett, s újabb források vizsgálatának lehetőségét is megnyitotta. A téma 

korábbiakra épülő feldolgozása hozzásegített, hogy a szerteágazó és sokrétű források 

feltárásán túl mélyebbre ható elemzést és összehasonlítást is végezzek a 19. század 

második felétől nemzetközileg mind nagyobb figyelmet élvező békemozgalom eltérő 

recepciójáról és árnyalatairól a Monarchia két felében, valamint az osztrák és magyar 

békeegyesület sajátosságairól és egymáshoz való viszonyukról.   

 
Munkám során a lehetséges források közül elsősorban a korabeli levelezésekre, 

nyilatkozatokra, visszaemlékezésekre, valamint a központi személyiségek – Bertha von 

Suttner és Jókai Mór, továbbá Apponyi Albert írásaira támaszkodom. Hasonlóan fontos 

forráscsoportként kezeltem az osztrák és a magyar egyesületek kiadványait, rendszeres és 

                                                 
8 Kovács, Henriett: Die Friedensbewegung in Österreich-Ungarn an der Wende zum 20. Jahrhundert, 
Andrássy Schriftenreihe – Fakultät für Mitteleuropäische Studien, Andrássy Universität Budapest, [Hrsg: 
Binder, Dieter A., Kastner, Georg, Suppan, Arnold], Budapest, Gabriele Schäfer Verlag, Herne, 2009 
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alkalmi folyóiratait, évkönyveit, valamint a vonatkozó sajtóanyagot: újságcikkeket, 

nyilatkozatokat, előadásokat, beszédeket. Különösen nagy haszonnal forgattam a Bertha 

von Suttner által 1892-1899 között kiadott Die Waffen nieder! című egyesületi folyóirat 

számait, amelyek nem csak az „Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde” 

működésének  rekonstruálásához használhatók  jól, fontos forrásanyagot kínálnak a 

magyar egyesület történetéhez is. Emellett a két birodalomfél IPU-csoportjának, és az IPU 

egészének működését illetően is hasznos információkkal szolgálnak: a lap rendszeresen 

tudósított üléseikről, konferenciáikról, s eközben nemegyszer nyitott teret magyar 

szerzőknek is. Az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztériumának a hágai 

konferenciákhoz, sőt az Interparlamentáris Unió háború előtti egész tevékenységéhez való 

viszonyát pedig sajátos szögből világították meg számomra a bécsi Haushof-und 

Staatsarchivban fellelhető töredékes, kis terjedelmű diplomáciai követjelentések.   

Kutatásaimat a hazaiak mellett elsősorban, a bécsi és genfi kézirattárak, levéltárak 

anyagára igyekeztem kiterjeszteni. Így nem csak feldolgozásokból ismerkedhettem meg 

Suttner rendkívül terjedelmes hagyatékával, a Suttner-Fried Papers-szel, hiszen a genfi 

ENSZ-Könyvtárban (még a digitalizáció előtt) sikerült betekintenem a Suttner-Fried 

gyűjteménybe, amelyben Bertha von Suttnernek a magyar közélet több neves 

személyiségével (például Apponyi Alberttel, Türr Istvánnal) folytatott levelezésének 

darabjai is megtalálhatók. (Minthogy digitalizált változatuk mára már szabadon 

hozzáférhető a könyvtár weboldalán, módom nyílt arra is, hogy dolgozatomat számos, 

sokáig teljesen ismeretlen korabeli fényképpel illusztráljam.)  Suttner hagyatékából kisebb 

fondok találhatóak még Bécs városi levéltárában és az osztrák nemzeti könyvtár 

levéltárában is, amelyeket szintén haszonnal tekintettem át.9 

Az anyaggyűjtés és feldolgozás során nyilvánvalóvá vált, hogy a téma szakirodalmi 

feldolgozottságának mértéke és alapossága igen nagymértékben különbözik a német-

osztrák és a magyar nyelvterületen.  Bertha von Suttner életútja, munkássága, s ezen belül 

békemozgalmi tevékenysége a német nyelvű szakmunkákban (és ismeretterjesztő, 

népszerűsítő művekben) nagy részletességgel és minden aspektusára kiterjedően 

dokumentálva van. A vele foglalkozó monográfiák közül különösen jól használható 

Beatrix Kempf munkája10, illetve a mind közül legátfogóbb feldolgozás, Brigitte Hamann 

                                                 
9 További érdekességeket tartalmazhat még a Katscher Papers a New York Public Library archívumában. 
(Ez az anyag korábban a Schwimmer-Loyd Papers része volt, 2006-ban emelték ki belőle). 
10 Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner. Ein Lebensbild einer grossen Frau. Schriftstellerin, Politikerin, 
Journalistin. Wien, Österreichischer Bundesverlag, 1964, Figyelemreméltó, hogy a szerző monográfiájának 



11 
 

tollából. A monográfiák mellett számos tanulmánykötet (legutóbb 2005-ben), valamint 

szakdolgozat és disszertáció foglalkozott a nemzetközi békemozgalom vezető nőalakjának 

kiterjedt tevékenységével.   

Az európai békemozgalom, s benne az osztrák békemozgalom történetével amerikai 

kutatóműhelyek foglalkoztak a legnagyobb alapossággal. Maga a társadalomtudományi 

alapokra helyezett ún. kritikai békekutatás is Amerikában indult el az 1900-as években, 

(legfőképpen) Andrew Carnegie ösztönzésére és anyagi támogatásával, több 

kutatóműhelyt és intézetet létrehozva. Az első alapvető fontosságú munkák és 

tanulmányok Irwin Abrams nevéhez fűződnek, amelyek között az osztrák 

békemozgalomról és Bertha von Suttner szerepéről is jelentős publikációk találhatók.11 

(Munkájával jelentősen hozzájárult az ENSZ-Könyvtár későbbi Suttner-Fried 

gyűjteményének létrejöttéhez, de jelentékeny szerepe volt más békemozgalmi anyagok 

megőrzésében is.) Az európai és osztrák békemozgalmi tematika feldolgozása 

szempontjából Abrams jelentőségével csak a Solomon Wank (Franklin & Marshall 

College, Lancester/Pennsylvania) és Richard R. Laurence (Michigan State University) 

körül kialakult amerikai kutatóműhely vetekedhet. 

Európában csak a második világháború után az 1950-es és 60-as években lendült fel az ún. 

békekutatás, válaszul a második világháború megrázkódtatásaira legfőképp német 

nyelvterületen és mindenekelőtt Németországban. A számos adatgazdag, kiterjedt 

forrásfeldolgozáson alapuló munka közül a legnagyobb haszonnal Wolfrum Edgar 

könyvét forgattam: Krieg und Frieden in der Neuzeit. Vom Westfälischen Frieden bis zum 

Zweiten Weltkrieg. Az osztrák békeegyesület történetével azonban jobbára csak a már 

említett amerikai szerzők résztanulmányai foglalkoztak, valamint egy rövid lélegzetvételű 

tanulmányban Brigitte Hamann. 

Ezzel szemben a magyar békeegyesület, valamint Jókai szerepvállalása mindeddig szinte 

egyáltalán nem keltette fel a kutatók érdeklődését. Ugyanez mondható el a Jókai-Suttner 

viszony, továbbá Suttner magyarországi szerepvállalásának és a magyar békeegyesülettel 

kapcsolatos aktivitásának történeti feltárásáról is. Magyarországon a rendszerváltás után a 

témát egyetlen átfogó békemozgalmi munka érintette, Székely Gábor 1998-ban megjelent 
                                                                                                                                                   
címében írónő-politikus-újságírónőként nevezi a 19.-20. század fordulójának vezető békemozgalmi 
személyiségeként ismertté vált Suttnert. 
11 Irwin Abrams a Nobel-díj történetének is egyik legszakavatottabb ismerője és feldolgozója, a történeti 
békekutatás egyik első fontos személyisége.  Elsőként, az 1930-as években (doktori disszertációjára 
készülve) kezdett hozzá a Genfbe került békemozgalmi anyagok rendszerezéséhez és feldolgozásához. 
Tevékenyen közreműködött számos békemozgalmi szempontból fontos hagyaték megmentésében, így 
például a Fried- és Suttner-hagyaték (Alfred H. Fried özvegyétől való) megszerzésében és a hagyaték 
egyben tartásában. A történeti békekutatás egyik első fontos személyisége. 
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monográfiája a nemzetközi békeszervezetek történetéről. A kötetben felsorolt magyar 

vonatkozások, illetve az egyesület említése kiindulópontul szolgált a magyar egyesületi 

anyagok időhatárait és forrásainak felkutatását illetően. 

Eddigi kutatásaim tanúságai szerint a magyar békeegyesület működésének legfontosabb 

elsődleges forrásai: az egyesületi iratok, jegyzőkönyvek – mint belügyminisztériumi 

iratanyagok – nagy valószínűséggel megsemmisültek a második világháború alatt. Ezért 

az egyesületi tevékenységet, a vezetőség és tagság összetételét, létszámát csak másodlagos 

forrásokból, különböző budapesti könyvtárakban fellelhető (és erősen hiányos) egyesületi 

évkönyvekből, kiadványokból, valamint az osztrák egyesület kiadványainak vonatkozó 

tudósításaiból kísérelhettem meg rekonstruálni.  Nehezítette, sőt korlátozta munkámat, 

hogy számos évből egyáltalán nem maradt fenn évkönyv, ezért monografikus teljesség 

helyett csak tendenciák felvázolására törekedhettem. Jobban rekonstruálható az egyesület 

működése Giesswein Sándor 1909-es elnökségétől kezdve, mivel 1912-től az egyesület 

folyóirata a Nemzetközi Élet is teljes egészében fennmaradt. Jókai Mórról készült 

elemzéseim elsődleges szakirodalmi forrásai Fábri Anna vonatkozó munkái voltak, de 

haszonnal forgattam a Jókai Kritikai Kiadás témámba vágó köteteinek jegyzetapparátusait, 

továbbá A jövő század regényével foglalkozó újabb szakirodalmat is.     

A kézikönyvek közül a német Hermes Handlexikon (Die Friedensbewegung. 

Organisierter Pazifismus in Deutschland, Österreich und in der Schweiz) kötetét, valamint 

a World Encyclopedia of Peace kötetét használtam a legtöbbször. A békemozgalmi 

személyiségek, (köztük számos magyarországi személy) tevékenységének egyetlen 

szakirodalmi forrását a Biographical dictionary of modern peace leaders című 

kiadványban találtam meg, melyben a magyar vonatkozású szócikkeket Vermes Gábor 

írta.  

Végül meg kell jegyeznem, hogy munkámat bizonyos mértékig megnehezítette a 

békemozgalommal (és kiemelkedő személyiségeivel) foglalkozó szakirodalom zömének 

sajátos nézőpontja. A legtöbb mű szerzője ugyanis a békemozgalom tevékeny 

résztvevőjeként értekezett témájáról, s így óhatatlanul apologetikus hangot ütött meg, 

illetve előadásmódjában az értekező jelleg rovására engedet teret a mozgalmi 

terminológiának. Mindez természetesen fokozottan igaz a mozgalmi személyiségek 

publicisztikai és irodalmi munkásságára. A békekérdéssel kapcsolatos számos híradást, 

elemzést, kisebb és nagyobb lélegzetvételű munkát Magyarországon is többnyire a 

békemozgalomban szerepet vállaló személyiségek írták, akik (Jókait leszámítva) az angol 

és német fogalomkészletből merítettek, s ezek jól-rosszul magyarított alakváltozatait 
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igyekeztek meghonosítani. A békemozgalom szereplőinek önmeghatározási 

fogalomkészletét természetesen erősen befolyásolták a kezdeti, első világháborút 

megelőző korszak társadalmi mozgalmai. A történeti békekutatás igazán az 1980-as 

évektől lendült fel, és alakította ki saját kutatási területeit, amelynek tematikájába tartozik 

a háborúk okai és megelőzés kérdései, konfliktuskezelés és békekötések témaköre, az 

intézményesült békefenntartás, nemzetközi jog és nemzetközi szervezetek témaköre, az 

alternatív elképzelések és stratégiák, ezen belül maga a békemozgalom témaköre, a háború 

és béke mentalitástörténetének témaköre, a fegyverkezés, fegyverzetkorlátozás és 

leszerelés témaköre.12 Noha a történeti békekutatás mai helyzetében a tudományosság 

kritériumaihoz igazodik, a mozgalmi időszak normatív nyelvhasználatának nyomai a 

békemozgalom történetével foglalkozó mai munkák többségében is jelen vannak. Én 

magam a békemozgalom és a pacifizmus fogalmát folyamatosan szinonimaként 

használom, a pacifizmus, mint fogalom ugyanis éppen a polgári békemozgalom 

legaktívabb szakaszában, a 19.-20. század fordulóján keletkezett, majd kezdett széles 

körben elterjedni – részben a békemozgalomban résztvevők önmeghatározásának 

igényéből fakadóan – mind a szervezett békemozgalomban résztvevők, mind pedig azon 

kívül maradó, békés társadalmi fejlődésnek elkötelezett személyek megjelölésére.  

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a francia forradalom hatására a 19. század elejétől 

fellendülő polgári emancipációs törekvésekkel együtt induló békemozgalom mindvégig 

élesen elkülönült a későbbi szocialista antimilitarizmustól, hiszen eszmei hátterét a 

polgári-liberális eszmékből építette fel. Értekezésemben kizárólag a polgári 

békemozgalom témakörével foglalkozom, olyan szerveződésekkel és szervezetekkel, 

amelyek a háború értelmetlenségének és pusztító mivoltának gondolatából kiindulva 

elképzeléseket fogalmaztak meg, módszereket dolgoztak ki és konkrét javaslatokat tettek a 

háborúk megakadályozására, majd visszaszorítására. Mindezt a fennálló társadalmi, 

politikai és állami keretek között, a szélesedő sajtónyilvánosság segítségével, 

magánegyesületek, magántársaságok és állami intézmények létrehozása útján, a meglévő 

jogi és társadalmi rendszert, nemzetközi kapcsolatokat fokozatosan továbbfejlesztve, a 

politikai vezető tényezőket befolyásolva, polgári engedetlenség nélkül kívánták elérni.  

 

 

                                                 
12 Vö.: Wolfrum Edgar, 2003 
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Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Fábri Annának, aki a 

témaválasztás pillanatától kezdve önzetlenül támogatott, útmutatásaival, tanácsaival 

segítette és irányította munkámat. Külön köszönöm szakmai segítségét dolgozatom Jókai 

életművét érintő részeihez. Köszönöm továbbá minden tanáromnak a dolgozattal 

kapcsolatos bármilyen jellegű segítséget, útmutatást, Dr. Helen Oplatka-Steinlinnek 

többek között a genfi ENSZ Könyvtárban végzett kutatásaimhoz nyújtott segítségét. Az 

Andrássy Egyetem Közép-Európa Tanulmányok Fakultás vezetőségének (Dr. Dieter A. 

Bindernek és Dr. Georg Kastnernek) bécsi kutatómunkámhoz nyújtott segítségét. 

Úgyszintén hálás vagyok minden barátomnak, akik a dolgozat elkészítésekor technikai 

segítségükkel támogattak, illetve akik saját kutatásaik során talált és témámba illeszkedő 

képek, hivatkozások helyére felhívták a figyelmemet. Köszönöm Nagy Zitának, a FSzEK 

Budapest Gyűjtemény munkatársának az illusztrációkhoz nyújtott segítségét. 

Köszönetemet fejezem ki nem utolsó sorban szüleimnek végtelen támogatásukért. 
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2. Békemozgalom – Interparlamentáris Unió a 19. században  

 
 
„Ezekben a boldog időkben a békeegyesületek és a békeirodák még több nyomot hagynak 

a történészek emlékezetében, akik majd felfedezik, hogy az ágyúk különleges korszakában 

ágyúellenes törekvések is léteztek.”13 

Elie Ducommun, a berni Békeiroda főtitkára Bertha von Suttnerhez, 1896. december 9. 

Bern 

2.1. A békemozgalom eszmetörténeti gyökerei  
 

Minthogy az emberiség történetében döntő szerepet játszott a béke és a háború kérdése 

korábban is, mondhatni mindig is foglalkoztatta a gondolkodó embereket. Számos nagy 

ókori irodalmi alkotás középpontjában is e kérdés áll. Elegendő talán Homérosz és a nagy 

görög tragédiaszerzők műveit emlékezetünkbe idézni, amelyek közvetve vagy közvetlenül 

fontos szerepet juttatnak e témának. Arisztophanész fergeteges vígjátékot szentelt neki, 

amelyben a háborúhoz való hagyományos férfi és a női viszony ma is elevenen ható 

karikatúráját rajzolta meg. Ebben a Kr. e. 411- re keltezett komédiában az áldatlan 

testvérháborút megelégelő főhősnő, Lüszisztraté felszólítja Görögország asszonyait, hogy 

tagadják meg férjeiktől házastársi kötelességük teljesítését, s így érjék el (és a darab végére 

el is érik) a háború befejezését.14 Platón államfilozófiájában a békeállapot a zavartalan 

egyetértés megtestesítőjeként jelenik meg a háborúval szemben.  A Római Birodalomban 

(a sztoikus filozófusok tanainak közvetítésével) e gondolat politikai téren is megjelent a 

harcoknak véget vető jogállapotban: a „pax Romanában”, valamint a vallási és állami 

ünnepek idejére hirdetett fegyvernyugvás intézményében.  

Az első ezredforduló táján azután (a népvándorlások pusztításainak hatására) észak-francia 

területről kiindulva az egész keresztény Európára kiterjedt az ’Istenbéke’, azaz a ’pax Dei’ 

elve, amely azt jelentette, hogy a katonai erővel rendelkező feudális kegyurak felesküdtek 
                                                 
13 „In diesen glücklichen Zeiten werden die Friedensvereine und die Friedensbureaus nur mehr Spuren im 
Gedächtnis einiger Archivisten haben, welche die Entdeckung gemacht haben werden, daß es zur 
sonderbaren Epoche der Kanonen auch Antikanonenbestrebungen gab.” A milleniumi Budapesten tartott 
sikeres nemzetközi békekongresszus, valamint Interparlamentáris Unió éves kongresszusa utáni 
békemozgalmi fellendülés hatására lelkesen írta Elie Ducommun (1833-1906), a berni Nemzetközi Békeiroda 
főtitkára Bertha von Suttnerhez, az Osztrák-Magyar Monarchia békeegyesületeinek, valamint a nemzetközi 
békemozgalomnak vezető alakjához. In: Elie Ducommun levele Bertha von Suttnerhez 1896. december 9.-én, 
idézi: Suttner, Bertha von, Memoiren, Stuttgart, Deutsche Verlaganstalt, 1909, 374. 
14Arisztophanész: Lüzisztraté. Devecseri Gábor után újrafordította Szepes Erika. Budapest, Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 1995 
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a védtelenek, az egyházi javak és személyek megvédésére. Ennek továbbfejlesztéseként 

jött létre a ’treuga Dei’ azaz ’Isteni Fegyvernyugvás’ intézménye, melynek keretében az 

egyházi ünnepek és böjti időszakok idején tilos volt mindenféle fegyveres erőszak és harci 

cselekmény. A kötelező béke betartásáról egyrészt maga az egyház gondoskodott a 

kiátkozás, vagy kiközösítés eszközével sújtva az ellenszegülőket, vagy maguk az 

uralkodók biztosították a békét központi hatalmuk megerősítése céljából.15  Másfelől pedig 

a görög-római állametikának a keresztény eszkatológiába való átültetésével megjelent az 

„igazságos háború” (bellum justum) tana, amely jogszerű ok (iusta causa) (általában a 

vallás és az egyház megvédéséért, ill. terjesztéséért vívott küzdelem, a béke helyreállítása 

érdekében) esetén volt megindítható és a háborúnak ez a tétele fogta át az európai 

keresztény középkor századait. 

A 16. század elején azonban az Európa-szerte ismert és elismert humanista, Rotterdami 

Erasmus A béke panasza (Querela pacis 1517) című művében megkérdőjelezte  a korábbi 

századok keresztény egyházatyái és teológusai (pl. Szent Ágoston, vagy Aquinói Szent 

Tamás) által megfogalmazott „igazságos háború” tételét, egyszersmind megalapozta a béke 

pozitív értékkategóriába emelését. Erasmus nézeteinek különös aktualitást adtak a 

hamarosan kibontakozó vallásháborúk, amelyeket mindkét oldalról „igazságos 

háborúként” éltek meg.  A következő században a szuverén államrend elterjedésével az 

igazságos háború tana hanyatlásnak indult, az 1648-as vesztfáliai békét követően pedig 

teljesen eltűnt az államközi kapcsolatok viszonylatából is. A fokozatosan fejlődő 

nemzetközi kapcsolatokban már nem a háború indításának oka, annak igazságos vagy 

éppen igazságtalan volta, hanem maga a hadiállapot vált alapvető fontosságú kérdéssé. 

Másfelől pedig, a kereszténység egységének felbomlásával, ugyanakkor a török elleni 

összefogás jegyében,  új egységesítő eszmeként szárba szökkent  az „Európa-gondolat” is. 

A korszak gazdag (állam)utópia-irodalmában egyre szorosabb kapcsolatba került a béke és 

az Európa-fogalom, s  ismételten felvetődött a tartós béke biztosítására hivatott, államok 

feletti  (nemzetközi) szervezet létrehozásának gondolata is. Ennek jegyében számos, 

később ismételten visszatérő javaslat fogalmazódott meg, mint pl. a világ-békeszövetségé, 

a nemzetközi döntőbíróságé, a nemzetközi haderőé vagy a vámok eltörléséé. 

Az első világállami tervezet számos, az előző államutópiáktól eltérő, teljesen új gondolattal 

Émeric Crucé (1590-1648) francia pap és matematikus nevéhez fűződik. Az új Kineas (La 

Nouveau Cynee 1623) című Párizsban megjelent mű a háborúk okait vizsgálta és a 

                                                 
15 Vö: Györkös, Attila, Isten békéje és treuga Dei a 11. századi Franciaországban. Aetas, 2000, 3. sz. 
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fegyveres konfliktusok háttérbe szorítására egy állandó világparlament felállítását 

javasolta, amelyben mind a szuverén uralkodók, mind a köztársasági államok követei 

helyet foglalnának, s ez a Velencében székelő parlament békés megoldással, 

döntőbíráskodással rendezné a vitás kérdéseket. Crucé továbbá részletes 

kereskedelempolitikai javaslatokkal élt a nemzetközi kereskedelem fellendítésének 

érdekében, továbbá (mai szóhasználattal élve) szociálpolitikai szempontok 

figyelembevételét javasolta a belső társadalmi konfliktusok csökkentésére, mindezeken túl 

pedig a vallási tolerancia szükségességét hirdette. Utópikus világállamának közösségébe 

azonban még csak a civilizált népeket és szuverén államokat fogadta be. Egy másik, a 

későbbi béketervekre szintén jelentős mértékben ható tervezet IV. Henrik francia uralkodó 

miniszterének, Maximilien de Béthune, Sully hercegének (1560-1641) Nagy Terv (Grand 

Dessein 1632) című munkájában körvonalazódott. Sully a közös török ellenes fellépés 

érdekében, a hatalmi egyensúly tökéletesítése és intézményesítése által Európa 

egységesítését16, egyszersmind az európai államok közösen finanszírozott európai 

hadseregének felállítását javasolta. Az egyensúly megteremtése érdekében az európai 

államok erőszakos átrendezését (számuk drasztikus csökkentését) is felvetette, méghozzá 

mindenekelőtt a Habsburg Birodalom rovására.17 

Kurt von Raumer német történész Örök béke. Béketervek a reneszánsz óta (Ewiger Friede. 

Friedenspläne seit der Renaissance 1953)18 című, a békegondolat történetével foglalkozó 

művében a reneszánsztól a 18. század végéig 6 főbb szakaszra osztja a békegondolat 

fejlődését Rotterdami Erasmustól kezdve Kantig, illetve tanítványáig, Friedrich Gentz-ig, 

aki a bécsi kongresszus alatt Metternich tanácsadójaként tevékenyen befolyásolta a 

napóleoni háborúkat lezáró új európai hatalmi rendszer alakulását. Raumer a békegondolat 

fejlődéstörténetében kiemelkedő fontosságot tulajdonít a 18. századnak, a felvilágosodás 

századának, amelynek folyamán politikai és eszmetörténeti művekben egyaránt mind 

nagyobb teret nyert a békegondolat és világpolgár-tematika. E téren a kor legfontosabb 

elméletalkotói között említhetjük a francia felvilágosodás nagy filozófusai közül Saint-

Pierre abbét, Montesquieu-t és Rousseau-t, akik miközben a modern államok hatalmi 

rendszerének különböző típusai közötti kapcsolatot és az államközi kapcsolatokat 

vizsgálták, a háborúk egyik fő okaként az abszolutisztikus kormányzást nevezték meg.  A 

                                                 
16 A hatalmi egyensúly intézményét az 1648-as vesztfáliai békerendszer nem sokkal később ténylegesen 
megerősítette.  
17 Vö.: Németh, István, (Szerk.), Európa-tervek. 1300-1945: Visszapillantás a jövőbe, Budapest, Eötvös 
Kiadó, 2001. 57.-62. 
18 Raumer, Kurt von, Ewiger Friede. Friedenspläne seit der Renaissance. Freiburg/München, Verlag Karl 
Albert, 1953 
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korszak angol nonkonformista gondolkodói, mindenekelőtt David Hume, vagy a kvéker 

békegondolkodó, William Penn is lényegre törő megállapításokkal járultak hozzá a 

békeelméletekhez. Más oldalról közelített a kérdéshez a skót közgazdász, Adam Smith (a 

szabad kereskedelem eszméjének szószólójaként a 19. századi angol gazdasági 

liberalizmus elméleti megalapozója), aki a háború költségeit és a háború okozta 

elszegényedést tartotta a legnagyobb problémának, vagy Jeremy Bentham, aki a modern 

polgári kereskedelem fejlődéséhez tartotta elengedhetetlennek a békét. És messze ható 

gondolatokat fejtettek ki a békéről a 18. századi német államteoretikusok és filozófusok is, 

mindenekelőtt és elsősorban Kant.  

A felvilágosodás korában született békeelméletekről, békeutópiákról (akárcsak a 

korábbiakról is) elmondható, hogy többé-kevésbé figyelmen kívül hagyták a reális politikai 

lehetőségeket. A korabeli békeelméletek és (abszolutista) politikai gyakorlat 

ellentmondását plasztikusan példázza II. Frigyes porosz uralkodó szarkasztikus 

kommentárja, melyet Saint-Pierre abbé hozzá címzett (a béke megteremtésére szerveződött 

államok által közösen működtetett intézményeket és nemzetközi bíróságot ajánló) 

béketervezetéről19  írt Voltaire-nak: „Saint-Pierre abbé egy szép munkát küldött nekem 

arról, hogy milyen módon lehetne az örök békét Európában megteremteni és fenntartani. A 

dolog használható volna, ha Európa uralkodóinak hozzájárulása és még pár apróság nem 

hiányozna hozzá.”20 

Számos más béketervben (1680 és 1800 között Európában 26 nyomtatott béketervet 

tartottak számon, ebbe nem számítódtak bele a magánjellegű, irodalmi békeelképzelések, 

valamint a gyakran megjelenő békés természeti államok gondolatai sem21) is 

megfogalmazódott az az igény, hogy az államok lépjenek föderatív szövetségbe egymással, 

és a saját államérdekeiket a kinyilvánított közös céloknak rendeljék alá, s a kormányok és 

az államok vezetői vállaljanak morális kötelezettséget a föderáció fenntartásáért. 

Nyilvánvaló, hogy az abszolút uralkodók számára szuverén hatalmuk ilyen mértékű 

önkéntes korlátozása teljesen elfogadhatatlan volt, s hogy az efféle javaslatok számukra 

semmilyen politikai súllyal nem bírtak. A 18. század elejétől azonban irodalmi körökben is 

egyre többször bukkant fel a békepublicisztika által terjesztett ’Európai Egyesült Államok’ 
                                                 
19 Az örökbéke-tervezet rövid foglalata (Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe) - először 
megjelent 1713-ban 
20„ Der Abt von Saint-Pierre hat mir ein schönes Werk geschickt über die Methode, den ewigen Frieden in 
Europa zu begründen und zu erhalten. Die Sache wäre brauchbar, wenn nur nicht die Zustimmung der 
Fürsten von Europa und noch einige andere Kleinigkeiten dazu fehlen würden.” Idézi: Beutin, Wolfgang, 
Kants Schrift „Zum ewigen Frieden” (1795) und die zeitgenössische Debatte, In: Uő. (szerk.), Hommage á 
Kant. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden”, Hamburg, von Bockel, 1996, 109. 
21 Wolfrum, Edgar, 2003. 43. 
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gondolata. Ugyanakkor több szerző is megjegyezte, hogy külső kényszer nélkül nem fog 

létrejönni semmilyen nagyobb európai összefogás.22  

 

2.1.1. Kopernikuszi fordulat a békegondolat történetében: Kant és Az örök béke  
 

Maga a „békegondolat”, általános nézet szerint, már a 18. század végén, Kant Az örök béke 

(Zum ewigen Frieden 1795) című művével eszmetörténeti csúcspontjára jutott: egyetlen 

korábbi gondolkodónál sem jutottak különböző aspektusai olyan világosan kifejezésre és 

átlátható rendszerbe foglalva, mint itt.  Kant számos érvelési mintát átvett filozófiai 

előfutáraitól, majd új összefüggésrendszerbe helyezve alakította újjá a korábbi elméleteket. 

A francia felvilágosodás gondolkodóitól átvette az „örök béke” (paix perpétuelle) 

gondolatát, azonban a korábbiaktól eltérően nem jövőbeli, utópikus vízióként mutatta be, 

hanem mintegy szükségszerűségként, a józanész feltétlen követelményeként. Az örök béke 

az újabb kutatások szerint a békegondolat történetének „kopernikuszi” fordulópontját 

jelenti: általa nyílt meg az út a gyakorlati béke-politika felé, mivel a nemzetközi 

szervezetek feladatait és hatásköreit az addigi elméleteket meghaladó olyan új rendszerbe 

foglalta, amelynek megfogalmazásával a modern nemzetközi szervezetek filozófiai 

előfutárának tekinthető.23 Kant korábbi elméleti munkáiból építkezve, Saint-Pierre és 

Rousseau vonatkozó írásainak ismeretében, a francia forradalom és a Bázelben megkötött 

porosz-francia béke (1795) közvetlen hatása alatt alkotta meg kései művét, amelyet a 

nemzetközi szerződések felépítéséhez hasonlóan tagolt rövid előszóra (clausula salvatoria), 

6 előzetes, 3 definitív cikkelyre, valamint toldásra, függelékre és mementóra.  

Az előzetes cikkelyekben a békés társadalmi rend megteremtéséhez szükséges előzetes 

feltételeket sorolja fel. Központi mondanivalóját, vagyis a béke megteremtésének három 

alapelvét a definitív cikkelyekben tárgyalja és kifejti, hogy az egyének közötti törvényes 

viszonyt az államok közötti kapcsolatokra is ki kell terjeszteni. „A békeállapot az emberek 

között, akik egymás mellett élnek, nem természeti állapot: status naturalis. A természeti 

állapot inkább a háború állapota. Azaz ha nem is mindig kitörő ellenségeskedés, legalábbis 

folytonos fenyegetés azzal. A békeállapotot tehát először intézményileg létesíteni kell.[…] 

Népeket és államokat úgy lehet tekinteni, mint egyes embereket, kik természeti 

állapotukban - azaz a külső törvényektől való függetlenségben - már egymás mellett élésük 
                                                 
22Vö.: Németh, István, (Szerk.), 2001, 
Burke, Peter, Did Europe exist before 1700?, in: History of European Ideas 1 (1980), 1-29., 
Bóka, Éva, Az európai egységgondolat fejlődéstörténete, Budapest, Napvilág Kiadó, 2001. 
23 Vö: Kovács, Péter: Nemzetközi közjog. Osiris tankönyvek, Budapest, Osiris, 2006, 45. 
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által sértik egymást. Így mindeniknek a saját biztonsága érdekében joga van és kötelessége 

is megkövetelni a többiektől, hogy vele valamely, a polgárihoz hasonló alkotmányba 

lépjenek: amelyben mindenikük joga biztosíttathatik. Ez népszövetség volna.”24 

A békerendszer megteremtéséhez és hosszú távú fenntartásához szükséges legfontosabb 

feltételek tehát: az első definitiv cikk szerint: A polgári alkotmánynak minden államban 

köztársaságinak kell lennie. A második definitiv cikk szerint: A népjognak szabad államok 

föderalizmusán kell alapulnia. Továbbá a harmadik defintiv cikk szerint: A 

világpolgárjognak az általános hospitalitás föltételeire kell szorítkoznia. 

Békekoncepciója középpontjában tehát az államok közötti békeszövetség létrehozása áll. 

Ezzel, mondhatni, globális szintre emeli a republikanizmust, hiszen elképzelése szerint 

szabad köztársasági államok alkotnának egy föderációt – világköztársaságot. A 

„világköztársaság” jogfilozófiai koncepciójában a világpolgár joga az állami és a 

nemzetközi jog mellé lép, azzal egyenrangú lesz, ez az elképzelés jelentős újdonság a 

világpolgárjog fogalmának megjelentetésével a korábbi elméletekhez képest.25 

Kant érdemben foglalkozott elméletének (mindenekelőtt a szabad köztársaságok 

föderációjának) megvalósíthatóságával is: „Kivihetőségét - objektív realitását - szem elé 

lehet állítani. Mert a köztársaságnak természeténél fogva az örök békére hajlamosnak kell 

lennie. S ha a szerencse úgy akarja: hogy egy hatalmas és fölvilágosult nép köztársasággá 

alakulhat, akkor ez középpontot szolgáltat a föderatív egyesülésnek más államok számára, 

hogy hozzá csatlakozzanak, és így az állami szabadság állapotát a népjog eszméje szerint 

biztosítsák. És több ilyfajta szövetkezés által eszméjükkel lassankint mindig jobban és 

jobban kiterjedjenek.”26 Kant elméletének jövőbeli megvalósítását illetően nyilvánvalóan 

elsősorban a forradalomból született Francia Köztársaságra gondolt kristályosodási 

pontként, és lehetségesnek tartotta, hogy belőle kiindulva fokozatosan kiterjedjen egy új 

nemzetközi kapcsolatrendszert megalapozó föderalizmus, és a folyamat végső stádiumában 

kifejlődjön egy világméretű integráció: a ’világköztársaság’, amely hosszú távon képes 

biztosítani az államok közötti békét. Az örök béke szerzője ugyanakkor, mint józan 

politikai realista, szkeptikus a gyors megoldást ígérő módszerekkel szemben, így azután 

munkájának végén a békét megteremtő és biztosító új nemzetközi rendszer lépésenkénti és 

folyamatos (ki)alakulását vázolja  fel: „Az államjog állapotát valósággá tenni: talán csak 

egy végtelenbe halandó megközelítés lehet. Ez azonban kötelesség, ez egyúttal alapos 

                                                 
24 Kant, Immanuel: Az örök béke, (ford.: ) Babits Mihály, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985, 25. 
25 Vö.: Wolfrum, Edgar, 2003, 45-46. 
26 Kant, Immanuel, 1985. 37. 
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remény is. S ha így van a dolog: akkor nem üres eszme az, hogy örök béke lépjen a 

"békekötések" helyébe; melyeket eddig hamisan neveztek így; mert tulajdonképp csak 

fegyverszünetek. Akkor az örök béke oly feladat, mely lassanként megoldva, céljához 

egyre közelebb jő. Mert az időközök, melyekben hasonló haladások történnek, 

remélhetőleg mindig rövidebbek lesznek.”27 

Kant béketerve már megjelenésekor nagy visszhangot váltott ki, majd pedig az 

intézményesülő békemozgalom egyik fő vonatkoztatási pontjává vált, irányadó lett minden 

későbbi békegondolkodó számára. Megoldási javaslatainak jelentőségét a politikai eszmék 

történetében az is mutatja, hogy keletkezésétől fogva a 20. század második feléig – eredeti 

nyelven és fordításokban – mintegy 50 alkalommal adták ki.28 (Többek között 1867-ben a 

nemzetközi békemozgalom újraéledésekor, valamint 1889-ben a párizsi nemzetközi 

békekongresszus és interparlamentáris kongresszus alkalmából is.) 

 

2.1.2. A békeeszme és a reálpolitika: Friedrich Gentz és a bécsi kongresszus 
 

A békeeszme első reálpolitikusa Kant tanítványa, Friedrich Gentz (1764-1832) lett. 

Politikusi pályájának csúcsán (1809-től) Metternich tanácsadójaként és titkáraként jelentős 

szerepe volt a bécsi kongresszus döntéseiben, majd pedig (egészen 1831-ig) az osztrák bel- 

és külpolitika alakításában is. Politikusi életművének középpontjában mindvégig a tartós 

európai béke megteremtésének kérdése, egyszersmind mindenféle (ideológiai alapú) 

forradalmi erőszak elleni harc állt.29 Az örök békéről (Über den ewigen Frieden 1800) 

című munkájában nagy elismeréssel méltatta „az ’örök béke’ végtelenül nagy eszméjét”, 

amely megvalósulva a legnagyobb politikai érték lehetne a Földön, ezt azonban távlatilag 

sem tartotta elérhetőnek.30 Ezek után a lehetséges megoldásokat vette számba a béke 

útjának egyengetésére. Kanthoz hasonlóan ő is egy önkéntességen alapuló, egyetértő és 

békére kényszerítő társulásként működő föderatív államszövetség létrehozását tartotta 

szükségesnek, mindehhez kapcsolódva pedig az önkéntes döntőbíróság felállítását, illetve 

– a nemzetközi jog továbbfejlesztése révén – egy nemzetközi alkotmány megalkotását, 

amely keretet és támaszt ad a szövetségi törvényhozó és végrehajtó hatalomnak.  

                                                 
27 Uo. 82. 
28 Raumer, Kurt von: Ewiger Friede. Friedensrufer und Friedenspläne seit der Renaissance. 1953. 162. és 
Molnár Máté, Kant és az örök béke. In: Hadtörténelmi Közlemények 114. évf. (2001.) II-III. sz. 449. 
29 Rumpler, Helmut: „Justitia Regnorum Fundamentum”. Friedrich von Gentz und die Idee des Rechts in der 
internationalen Politik. In: Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. 
Szerk: Somogyi, Éva. MTA Történettudományi Intézet, Budapest 1991, 144. 
30 Raumer, Kurt von, 1953, 190. 



22 
 

Gentz azok közé (a Schlegel fivérek példája révén közismert) ifjú német gondolkodók közé 

tartozott, akik indulásakor még lelkesen üdvözölték a francia forradalmat, de 

radikalizálódásában, majd pedig Napóleon hatalmi politikájában az európai egyensúly és 

nyugodt fejlődés legnagyobb veszélyét látták, és engesztelhetetlen kritikusaivá váltak. 

Maga Gentz már 1801-ben nyomatékkal adott hangot e kritikai álláspontnak Von dem 

politischen Zustande von Europa vor und nach der Französischen Revolution31 című 

írásában.  S minthogy az osztrák politikától határozottabb franciaellenes fellépést várt, a 

berlini udvarban bontakozó hivatalnoki karrierjét hátrahagyva 1802-ben Bécsbe költözött. 

Metternich tanácsadójaként ’Európa titkára’ lett a bécsi kongresszuson. Akkor és ott az 

európai hatalmi egyensúly: „Balance von Europa”32 és legitimista föderáció elkötelezett 

híveként – egyszersmind a jogelvet tartva a nemzetközi politika legfontosabb vezérelvének 

– az európai közös politika szószólója lett: „Az államoknak, kormányzóiknak és 

polgáraiknak egyaránt meg kell tanulniuk a törvényességet: discite justitiam! Egyedül ezen 

az úton lehet, ha nem is az örök békét, de a háborúk csökkentését elérni.”33 Míg Kant egy 

merőben új (republikánus) nemzetközi politikai rendszer lassú és fokozatos kialakulásában 

látta az „örök béke” megvalósulásának, de legalább is megközelítésének lehetőségét, addig 

a tanítvány, Gentz (akárcsak főnöke, Metternich) politikai szerződések és határozatok 

révén a megingott európai hatalmi rendszer (némely vonatkozásban megújított) 

visszaállításában. A két eltérő elképzelés a politikai filozófia és a politikai gyakorlat 

lényegi különbözésén túl az „örök béke” elérhetőségéről vallott nézetek elvi különbségét is 

magába foglalja: az egyik a folytonos közelítés, a másik pedig a lehetőség szerint minél 

hosszabbra nyújtott békeszakaszok megteremtésének perspektívája mellett foglal állást. 

Közösek azonban abban, hogy a tartós/örök békét nemzetek feletti hatalmi rendszerek 

révén vélik elérhetőnek/fenntarthatónak, így azután a nemzeti önállósodás/függetlenség 

programjának elkötelezett politikai gondolkodók sem egyik, sem másik mellett nem 

köteleződhettek el.    

A 18-19. századi béketeóriák nagyhatású - mind elméleti mind gyakorlati - alakítói között 

Kant és Gentz mellett még két angol liberális gondolkodó, a már említett Jeremy Bentham 

(1748-1832) és John Stuart Mill nevét kell az első helyeken említeni. Mindketten a 

gazdaságot (mint egységesítő tényezőt) helyezték békekoncepciójuk középpontjába. 

                                                 
31 Az európai politikai állapotokról a francia forradalom előtt és után 1801 
32 Friedrich Gentz: Töredékek a politikai egyensúly legújabb történetéből Európában - Fragmente aus der 
neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa 1805/06 
33 „Die Staaten, ihre Regenten und Bürger müssen die Gerechtigkeit lernen: discite justitiam! Auf diesem 
Wege allein ist, wenn nicht der ewige Friede, doch die Verminderung der Kriege zu suchen.” Idézi Rumpler, 
Helmut, In: „Justitia Regnorum Fundamentum” 1991, 151. 
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Jeremy Bentham mindenekelőtt az utilitarizmus (haszonlevűség) elméletének 

kidolgozásával hatott a béketeóriákra. Nyomatékkal hangsúlyozta, hogy a kibontakozó 

világkereskedelem csak békés körülmények között teljesedhet ki. A Bevezetés a jog és 

törvényhozás elveibe (Introduction to the Principles of Law and Legislation 1789) című, 

Kant „Örök béké”-jét megelőző művébe foglalt béketerve nemzetközi szervezet 

felállítását, az európai államok hadseregeinek csökkentését, a gyarmatok egyenjogúsítását 

és a nemzetközi jog megújítását javasolta. Nézetei szerint a nemzetközi kapcsolatok 

békésebbé tételéhez elengedhetetlen az állandó közös kongresszusok és a nemzetközi 

bíróság intézményének létrehozása. Bentham béketervei nagyban befolyásolták az angol 

liberalizmus meghatározó alakjának, John Stuart Millnek (1806-1873), békekoncepcióját 

és tevékenységét. J. S. Mill volt az első olyan jelentős békegondolkodó, aki tevékenyén 

részt vett a szervezett békemozgalomban, s akinek elméleti és gyakorlati munkásságában a 

békeügy szorosan összekapcsolódott a jogkiterjesztő, emancipációs törekvések 

kezdeményezésével, illetve felkarolásával. (Parlamenti képviselőként fellépett a munkások 

életkörülményeinek javításáért és a női választójógért és egyenjogúságért is. 34 Jogászként 

a női egyenjogúság mellett foglalt állást The Subjection of Women (1869) című művével, 

amely a női emancipáció kérdésének jelentős kiindulópontja lett).  

 

2.2. A békemozgalom kezdetei 

 

Az első békeegyesületek Észak-Amerikában alakultak meg, megjelenésük az amerikai 

függetlenedési folyamat fegyveres harcainak véres eseményei elleni társadalmi reakcióként 

valószínűsíthető.35 Az első békeegyesületet egy gazdag kereskedő alapította meg New 

York-ban 1815-ban (New York Peace Society). Ugyanebben az évben Massachussetsben 

egy ismert teológus alapított békeegyesületet. Ezeket további egyesületek követték 

Bostonban és más nagyvárosokban tekintélyes közéleti szereplők, művészek, tudósok, 

kvékerek kezdeményezésére, hamarosan közös folyóiratot is megjelentettek The Friend of 

Peace (Békebarát 1819) címmel.36 Röviddel ezután az amerikaiaktól függetlenül és eleinte 

még egymástól is elszigetelten, Európában is létrejöttek békeegyesületek: 1816-ban 
                                                 
34 Vö.: Székely, Gábor, Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története, Budapest, Napvilág Kiadó 
1998.  
35 Az észak-amerikai területeken az első függetlenségi háború után további harcok folytak különösen az 
angolok ellenében, az Unió területi határainak megszilárdítása érdekében egészen az 1820-as évekig. 
Mindez megnehezítette az Unió békés konszolidációjának folyamatát. Az ún. „második függetlenségi 
háború” (1812-1814) jelentette a békemozgalom megjelenésének közvetlen előzményét az észak-amerikai 
kontinensen. A békés konszolidáció időszaka kisebb harcokkal tarkítva 1815-től indult el. 
36 Vö.: Székely Gábor, Béke és háború, 1998 és Wolfrum Edgar, 2003. 
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Londonban (London Peace Society), 1821-ben Párizsban (Société de la Morale 

Chrétienne), majd 1830-ban Genfben (Société de la Paix de Genéve).  

Az amerikai egyesületek leginkább a protestáns kvéker vallási elvek és előírások 

szellemében működtek, s így a fegyveres harc bármilyen formájának radikális elutasítása 

jellemezte őket, másfelől azonban keletkezésük beleilleszthető Kant „Az örök béke” című 

művének hatástörténetébe is. A velük csaknem párhuzamosan megalakuló európai 

békeegyesületek mögött nem állt ilyen határozott vallási háttér; ők inkább a felvilágosodás 

tanaiban, a filantrópia eszméjében, a csaknem egész Európára kiterjedő napóleoni háborúk 

megrendítő élményeiben találták meg motivációjukat. Missziójuknak érezték Európa 

megmentését, és meggyőződéssel hangoztatták a gazdasági, szabadkereskedelmi fejlődés 

és a béke kapcsolatát. Az újonnan megalakuló békeegyesületek nem csak a békéért, hanem 

számos polgári reformgondolat érdekében is szót emeltek, felléptek a polgári jogok teljes 

körű érvényesítéséért is. Így – többek között – a rabszolgaság intézményének 

felszámolását, az oktatás megreformálását, továbbá a halálbüntetés eltörlését is követelték. 

Ugyanakkor (a felvilágosodás békegondolkodóinak hatására) már e kezdeti szakaszt is 

áthatotta a nemzetközi kapcsolatok racionális rendszerének kiépítésére való igény. Az 

egyre nagyobb számban szerveződő békeegyesületek mind határozottabban törekedtek az 

államhatárokon túllépő együttműködésre.37 

Első lépésként 1828-ban 50 amerikai békeegyesület egyesülésével létrejött az Amerikai 

Béke Társaság (American Peace Society). 1843-ban pedig Londonban összeült az amerikai 

és angol békeegyesületek első közös békekongresszusa is. E kongresszuson még csupán 

hatan képviselték az európai kontinensen szerveződő békeegyesületeket, nyilvánvalóvá 

téve, hogy itt a békemozgalom iránti érdeklődés messze elmarad az amerikai-angolszász 

államokban megnyilvánulótól. Az amerikai-angolszász mozgalmak korai fejlettségére a 

korszakban hatalmon lévő liberális kormányzataik (és gyakorlati gazdaságpolitikájuk) 

szolgálhatnak magyarázatul. A békemozgalmak történeti alakulása ugyanis szoros 

kapcsolatban áll a liberális eszmék, illetve politizálás térhódításával. Miután a liberalizmus 

az európai kormányzati politikában is fokozatosan teret nyert, a békemozgalom egyre 

jobban megerősödött és elterjedt Európában is.  

Az európai kontinensen az első békekongresszusok – még amerikaiak és angolok 

szervezésében ültek össze. Az elsőre a nagy forradalmak évében: 1848-ban került sor 

Brüsszelben. A következőre 1849-ben Párizsban, 1850-ben pedig Frankfurtban.  A 

                                                 
37 Wolfrum, Edgar, 2003, 90-94. 
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brüsszeli kongresszuson 1848-ban elfogadott négy pontból álló határozat következőképpen 

fogalmazta meg a békemozgalom legfontosabb céljait: nemzetközi jogrendszer kiépítése a 

háborús konfliktusok megakadályozására; döntőbíráskodás bevezetése és nemzetközi 

döntőbíróság felállítása; nemzetközi kapcsolatokat szabályozó törvénykönyv összeállítása; 

nemzetközi lefegyverzés.38 

A hatékonyabb fellépés érdekében elengedhetetlenné lett a közvélemény figyelmének 

felkeltése, a minél nagyobb nyilvánosság meghódítása, ezért azután igyekeztek minél 

ismertebb személyeket megnyerni a békemozgalom ügyének. Másfelől pedig a 

békemozgalom a közélet olyan színterét is meghódította, amelyet politikai kérdések 

felvetésére korábban kizárólag a hatalom élén állók használ(hat)tak:  nevezetesen a  

nemzetközi tanácskozások, kongresszusok intézményéét. Hamarosan a mozgalom jellemző 

szervezkedési formája lett a rendszeresen ismétlődő, széles körű sajtónyilvánosságot 

élvező nemzetközi békekongresszus.39  

Az 1849-ben Párizsban megtartott második nemzetközi békekongresszus egyike volt a 

valaha ülésező legfontosabb és legnagyobb nyilvánosságot élvező békemozgalmi 

tanácskozásoknak.  A résztvevők a döntőbíróság és az államok közös, állandó 

kongresszusának létrehozását, továbbá a nemzetközi jog életbeléptetését követelték. 

Mindemellett az esemény elsősorban a rajta résztvevő nagyságok így például Victor Hugo 

vagy Richard Cobden, a ’szabadkereskedelem atyja’ révén váltott ki megkülönböztetett 

figyelmet. ( Megjegyzésre méltó, hogy Cobden az elsők között vitte be a békegondolatot a 

politikai döntéshozás és angol parlament köreibe)40.  

Victor Hugonak, a kongresszus elnökének impozáns megnyitóbeszédében az addigi és 

későbbi békemozgalom szinte minden fontosabb vonása megjelent: így a vallásos-

humanitárius elkötelezettség az államok közötti tartós békerendszer hosszú távú 

megteremtésében, egyszersmind a civilizációs és erkölcsi fejlődés töretlenségébe vetett hit; 

a demokrácia és a béke gondolatának összekapcsolása; a nemzeti egység elismerése 

összhangban az európai egységesítésre való törekvéssel; a békemozgalom és a 

                                                 
38 Vö: Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 30. 
39 A kongresszusok közvetlen gyakorlati hasznát is nagyra becsülték. L.erről a századvégi/századelejei 
nemzetközi békemozgalom központi alakjának, Bertha von Suttnernek a Pester Lloyd 1908. június 9.-iki 
számban a Budapesten megtartott első párbajellenes kongresszus alkalmával közölt tárcáját: „Kongresse 
pflegen kontraktorische Beratungen über die Mittel und Wege abzuhalten, die schnellsten an ein bestimmtes 
Ziel führen sollen.” 
40 Cobden egyébként mint liberális politikus többek között kapcsolatban volt a Kossuth vezette 1849-es 
magyar emigránsokkal is. 
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szabadkereskedelmi mozgalom összekapcsolása, a nemzetközi jogrendszer és a 

döntőbíróság intézményesítésének támogatása.41  

1853 után megszakadt az addig évente megtartott nemzetközi békekongresszusok sora. A 

történeti békekutatás ennek egyik okát abban látja, hogy a korabeli békemozgalom 

központi irányító szervezet híján nem volt képes összefogni a különálló békeegyesületeket 

és koordinálni tevékenységüket, így azután a nemzetközi együttműködés és fellépés újra és 

újra megtört. A további okok között súllyal említhetők még az állami beavatkozások a 

polgári kezdeményezésen alapuló európai békeegyesületek működésébe, illetve az egymás 

után kirobbant háborúk nyomán (is) militarizálódó közhangulat is.42 

2.2.1. Humanitárius kezdeményezések 
 
A háborúk egyre nagyobb pusztításával párhuzamosan felerősödtek a humanitárius 

kezdeményezések is, újabb és újabb intézmények születtek a háború ’humanizálására’, 

ezek azonban csak áttételesen kapcsolódtak a nemzetközi békemozgalomhoz. A 

legnagyobb hatású kezdeményezések között elsőként Florence Nightingale, angol 

ápolónőét kell megemlíteni, aki a krími háború sebesültjeinek katasztrofális körülményein 

igyekezett változtatni. A Miss Nightingale által megszervezett ápolói tevékenységgel a 

sebesült katonák halálozási arányát a közel 50%-osról sikerült 1-2%-osra minimalizálni. 

Nightingale (új korszakot nyitó) humanitárius tevékenységére felfigyelt Viktória királynő 

is, és bizalmasává fogadta a háborúból visszatért ápolónőt. E magas pártfogásnak 

köszönhetően az általa kidolgozott és bevezetett szervezeti- és munkaterv lett az alapja a 

modern, szervezett nővérképzésnek, s ez serkentette az angol hadügyminisztériumot arra, 

hogy megszervezze az első katonaorvosi iskolát.  

 (A sebesültek helyzetének javítását mindemellett a nyilvánosság kibővülése is elősegítette, 

s a békemozgalom alakulására is befolyással lett, hogy az angol napilapok tudósításaival 

éppen ekkor, a krími háború alatt született meg a modern hadi sajtó, amely a véres csatatéri 

események hiteles fotográfiák nyomán készített metszeteivel hitelesítette beszámolóit. A 

háborús pusztítások mértékét ekkor és így, a maga realitásában /képszerűen/ először tudták 

a háborútól távol lévő civil lakosság számára hatásosan szemléltetni, mintegy hozzájuk 

közel hozni s /legalább is/ érzelmi állásfoglalásra késztetni.) 

A humanitárius és békemozgalmak alakulásában döntő jelentősége lett annak a 

körülménynek, hogy Henry Dunant svájci üzletember és filantróp III. Napóleonnal 
                                                 
41 Vö.: Riesenberger, Dieter, Geschichte der Friedensbewegung in Deutschland. Von den Anfängen bis 1933, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, 27. és Wolfrum, Edgar, 2003, 90-94. 
42 Székely, Gábor, 1998, 32. 
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folytatott tárgyalásakor43 1859. június 24-én, közvetlen szemtanúja lett a különösen véres 

solferinoi ütközetnek, amelyben az osztrák csapatok súlyos vereséget szenvedtek a francia-

szárd haderőtől. A veszteségek (az új típusú lőfegyverek alkalmazása nyomán) mindkét 

oldalon döbbenetesek voltak, a csatateret és környékét ellátás nélküli sebesültek és 

hallottak tömegei borították, az egészségügyi személyzetek többnyire két tűz közé 

kerültek, s így alapvető feladataikat sem tudták ellátni, a hadifoglyok helyzete pedig 

teljesen kiszámíthatatlanul alakult, az elfogók kénye-kedvétől függött. 

Dunant a felkavaró és megdöbbentő jelenetek hatására azonnali nemzetközi mentőakció 

szervezésébe kezdett a csatatéren, hogy a sebesültek nemzeti hovatartozásukra való 

tekintet nélkül, mihamarabb segítséget kaphassanak. Kis létszámú segítőjével azonban nem 

sokat tudott tenni (csekély sikereik közé tartozik, hogy néhány franciák által elfogott 

magyar katonát sikerült megmenteniük a kivégzéstől). Dunant soha többé nem tudott 

szabadulni solferinoi tapasztalatai nyomasztó hatása alól. 1862-ben megjelenő Un Souvenir 

de Solferino (Emlékezés Solferinora) című írásában miközben felhívta a figyelmet a 

modern fegyverekkel vívott háború véres következményeire, önkéntes segélyszervezetek 

nemzetközi hálózatának létrehozását javasolta. Végül 1863-ban Genfben, svájci 

polgárokkal összefogva, sikerült megalapítania a Sebesülteket Segélyező Nemzetközi 

Bizottságot, a mai Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (International Commitee of the 

Red Cross – ICRC – 1875-től) elődjét.44 

Ezt követően az ’inter arma caritas’ szellemében, de (távlatilag) a Vöröskereszt 

jogosítványait és tevékenységét az államon belüli erőszakra is kiterjeszteni kívánva, 

egymás után alakultak meg a kormányoktól független országos szervezetek. 45 A 

Nemzetközi Vöröskereszt Szervezete máig svájci magánszervezetként működik, megőrizte 

semlegességét, s bizonyos távolságot tartott a békemozgalmaktól is.  

Henry Dunant teljes vagyonát az általa elindított Vöröskereszt felépítésére fordította, 1867-

ben gazdasági vállalkozása csődbe ment és idős korára vagyontalanul, nélkülözésben élt. 

1901-ben ő kapta meg elsőként a béke-Nobel-díjat, s ebben nagy szerepe lehetett annak, 

hogy a Vöröskereszt keretében 1864-től létrejött genfi egyezményeket a hadviselés 

                                                 
43 Dunant gazdag genfi kereskedőcsalád fiaként a franciák által fokozatosan birtokba vett algériai területeken 
alapított gazdasági vállalkozást gabonatermesztésre és szállításra, nehézségei adódtak azonban a helyi 
lakosság, valamint a területen működő többi francia vállalkozás érdekellntétei miatt, ezért kért kihallgatást 
az épp Lombardiában harcoló III. Napóleontól. 
44 Vö.: Riesenberger, Dieter: Für Humanität und Frieden. Das Internationale Rote Kreuz 1863-1977, 
Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 1992. 
45 Kovács, Péter: Nemzetközi közjog. 2006, 536-537. 
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humanitárius szabályozásának ’ius in bello’ értelmében történő első rendszerezett 

megnyilvánulásaiként értékelték (és értékelik ma is).  

 

2.2.2. A békemozgalmi fejlődés újabb lépcsőfoka 
 

A megtorpant békemozgalmi fejlődés 1867 áprilisában kapott új lendületet, amikor is egy 

Luxemburg és Franciaország között éppen kibontakozó államközi konfliktus kapcsán 

Frédéric Passy (1822-1912), francia jogász és közgazdász, a nemzetközi békemozgalom 

későbbi vezetője és a döntőbíráskodás intézményének elkötelezett szószólója felhívást tett 

közzé a francia békemozgalom felélesztésére. Kezdeményezése nagy visszhangra talált, s a 

közvélemény támogatásával sikerült is életre hívnia az új francia Békeligát. 

Mindezen felbuzdulva, egyszersmind kihasználva az ekkor épp Párizsban tartott 

világkiállítás keltette nemzetközi figyelmet, Passy-nak sikerült megalakítania a 

békemozgalom nemzetközi vezető szervezetét, a Nemzetközi Béke és Szabadság Ligát 

(Ligue Internationale de la Paix et de la Liberté). Az 1870-ig évente ülésező Békeliga 

aktivistái előszeretettel használták fel a nyilvános megjelenés különféle lehetőségeit és 

alkalmait, s olyan ismert embereket nyertek meg a Liga céljainak népszerűsítésére, mint a 

békemozgalom elméleti megalapozásában jelentős szerepet játszó John Stuart Mill, a 

francia irodalom emblematikus alakja, Victor Hugo, az egységes Itália megteremtésének 

hőse, Giuseppe Garibaldi vagy az anarchista Mihail Bakunyin. Attól, hogy e nagy 

tekintélyű férfiak a nagy nyilvánosság előtt a békecélok elkötelezett híveiként léptek fel, a 

Liga vezetői azt remélték, hogy a békemozgalom is nagyobb figyelmet kap, eszméi a 

társadalom egyre szélesebb rétegeihez jutnak el, illetve politikát befolyásoló tényezőként 

számolnak majd velük. A Nemzetközi Béke és Szabadság Liga jelentőségét a szakirodalom 

ma éppen abban látja, hogy a békemozgalmat kezdeti, apolitikus fázisából politizáló 

szakaszába vezette át.46 

Mivel a békemozgalom résztvevőinek politikai nézeteit és elköteleződését eddig sem 

kívánta meghatározni, mindenféle politikai meggyőződésű jelentkező, így a 

munkásmozgalmak résztvevői is szabadon beléphettek a Ligába. Bakunyin vezetésével 

például számottevő munkásküldöttség kapcsolódott be a Liga genfi alapító munkálataiba, 

és az I. Internacionálé is jelezte csatlakozási szándékát. A munkásmozgalom ekkor került 

először közvetlen kapcsolatba a békemozgalommal.  A célok és a módszerek tekintetében 

                                                 
46 Molnár Máté, 2001, 454. 
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fennálló alapvető ellentétek azonban hamarosan lehetetlenné tettek bármilyen komolyabb 

együttműködést a két mozgalom között. Ettől kezdve szervezetileg is különváltan, 

egymással ritkán érintkezve folytatták tevékenységüket. A polgári békemozgalomtól távol 

álltak a munkásmozgalom forradalmi törekvései, és szisztematikusan elzárkóztak a 

szocialisták támogatásától. A munkásmozgalom egyik vezéralakja, Karl Marx (1818-1883) 

pedig felszínesnek, politikailag komolytalannak és üresnek tartotta a Nemzetközi Béke és 

Szabadság Ligában legnagyobb befolyást élvező pacifisták nézeteit és törekvéseit.47 

Időközben a Liga végül is beszüntette tevékenységét, de megszűnésének évében,1873-ban 

még jelentős részt vállalt a nemzetközi jogi intézményesülés folyamatában: hathatósan 

elősegítette a Nemzetközi Jogi Intézet (Institut de droit International 1873) létrehozását a 

belgiumi Gentben. Az intézet hosszú távú feladatai között olyan alapvető békemozgalmi 

cél megvalósítása is szerepelt, mint a háborúk megakadályozását szolgáló modern 

nemzetközi rendszer intézményesüléséhez szükséges nemzetközi jogi háttér kidolgozása, 

rövidtávon pedig a háború jogi szabályozásának továbbfejlesztése. Ezt követően azonban 

ismét hullámvölgybe került a békemozgalom. Az újabb megtorpanás okát a békekutatás 

több tényezőben látja: már a szocialisták és a békemozgalom súrlódásaiban 

megmutatkozott, hogy a békemozgalom korábbi politikamentes korszakából átlépett a 

politikát befolyásolni kívánó korszakába, amelyben a tagok eltérő politikai nézőpontjai 

már megnehezítették a közös fellépést. Továbbá az 1870-71-es súlyos európai háborús 

konfliktusban érintett államok vezető politikai körei és a közvéleményben túlsúlyra jutott 

militarizmus erőteljesen korlátozták a békemozgalmi tevékenységet országaikban. Ezekben 

az években a háborús összecsapásoktól távolabb eső Észak-Európában tudott csak 

továbbfejlődni a békemozgalom. 1871-ben Hollandiában, 1882-ben Dániában, 1883-ban 

Svédországban jöttek létre békeegyesületek48 

                                                 
47 Vö: Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 35. 
A szocialisták és a szociáldemokraták a háború fő okát a kapitalizmusban és a társadalmi igazságosság 
hiányában jelölték meg, így tehát az általuk igazságosnak vélt társadalmi rend kivívásával automatikusan 
megvalósulni vélték az ’örök békét’. A kapitalizmus legyőzésére a világméretű szocialista forradalmat 
tartották alkalmas eszköznek. A 2. Szocialista Internacionálé határozatából kiindulva a béke és háború 
problémájára ellentmondó megoldásmódokat sorakoztattak fel: egyrészt a szocialista elképzelések szerint a 
kapitalista társadalmi rend legyőzésével magától előáll a béke, másrészt viszont támogatták a nemzetközi 
leszerelést és döntőbíráskodás bevezetését, amelyek a polgári békemozgalom központi céljai voltak. A létező 
békemozgalmat azonban elítélték, mert szerintük az valójában a legfőbb probléma forrását, a kapitalista 
társadalmi rendet erősíti és kívánja fenntartani. Vö: Wolfrum, Edgar, 2003, 90-94. 
48 Fried, Alfred H., Handbuch der Friedensbewegung, II. Bd. Berlin-Leipzig 21911-1913, 277-309. 
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Különböző nemzetközi fórumokon azonban továbbra is hangoztatták a nemzetközi 

békemozgalom céljait. Így például 1878-ban (az újabb világkiállítás évében49) Párizsban 

tartott nemzetközi írókongresszuson Victor Hugo, az európai békemozgalmak (veterán) 

vezéralakja a résztvevőket a békegondolat minél szélesebb körű terjesztésére szólította fel. 

Az írókongresszus résztvevői mindenekelőtt olyan írószövetségek alakítását 

kezdeményezték, amelyek a profitorientált irodalmi piacon tagjaik egyéni érdekeit is 

érvényesíteni tudják. Hugo támogatta a kezdeményezést, de felhívta a résztvevők figyelmét 

egy távolabbra mutató célra is: „Az írók munkájuk jellegéből adódóan befolyásolják a 

közvéleményt, lehetőségük van arra, hogy emberek ezreit elérjék és megmozdítsák egy cél 

érdekében, ezért fel kell emelniük szavukat az egyre terjedő béketörekvések támogatására. 

Műveiket ennek a célnak a szolgálatába kell állítani, a humánus eszméket kell 

terjeszteniük.” – Végső soron "a háború elleni háborúra" hívta fel az írók társadalmát.50 

1889-től a békemozgalom új korszaka kezdődött el. Az egyre növekvő fegyverkezési 

versenyre, a háborúval fenyegető nemzetközi konfliktusok sokasodására való válaszként 

minden addiginál aktívabb korszakába lépett új békeegyesületek sora jött létre a közép-

európai térségben: 1891-ben az Osztrák Békebarátok Egyesülete, (Österreichische 

Gesselschaft der Friedensfreunde), 1892-ben a Német Békeegyesület (Deutsche 

Friedensgesellschaft), 1895-ben pedig a Magyar Szent Korona Országainak 

                                                 

49 Itt a világkiállításon állította ki Zichy Mihály A Démon fegyverei vagy A rombolás géniuszának diadala 
című monumentális (25 m2) festményét, amely mellett kiállt mind Hugo mind Dumas is. A festmény óriási 
diplomáciai és politikai vihart kavart és néhány nap után be is tiltották a francia hatóságok további 
közszemlére bocsájtását a nemzetközi tiltakozások miatt. „A Démon fegyverei vagy A rombolás géniuszának 
diadala című festmény a totális destrukció, a századvég válságos történeti korszaka megértésének 
panorámája, amikor már teljesen elveszett a század első fele szabadság-egyenlőség-testvériség eszméinek 
megvalósítási lehetősége. Szárnyas, meztelen ifjú képében emelkedik magasba a világot hatalmába kerítő 
Gonosz, akinek vonzó nő-ördög kísérője is van. Röptüket vér, pusztítás, kegyetlenség, a jótól való 
elfordulás, halottak sora kíséri.” In: Zichy Mihály: A rombolás géniuszának diadala. A mű születése. 
http://mek.niif.hu/01500/01559/html/szuletes.htm (hozzáférés: 2011.12.10.) Dumas a képet a következő 
szavakkal vette védelmébe: "Ez a kép azokat az eszméket fejezi ki, amelyek mindenkiben élnek, de senki 
nem mondja ki! Ez a mi századunk históriája, a maga ellentéteivel, szakadékaival és mennyboltjaival" In: 
U.o. Zichy Mihály képének intenciójáról így írt bátyjának: "Bánom is én - csak a közönség értse meg és 
nézze képemet, akkor czélom el van érve. Hadd fussa át képem a világot mint egy fájdalmas és ijesztő 
sikoltás. Ezt akartam!"  
Az idézet eredeti forrásaként a hivatkozott internetes tanulmány a következő művet adja meg: Fenyves 
Mária Annunziata: Zichy Mihály (Születésének 170. évfordulójára), Budapest, Uránusz, 1997, 9-10. A mű 
később Bécsben és Budapesten is nagy vihart kavart, Jókait is foglalkoztatta. Az elemzők szerint a kép 
konkrét utalásokat tett a krími háborúra, majd a porosz-francia háborúra és a párizsi kommünre, az európai 
uralkodók és a pápa pedig mint a gyilkolás előidézői kerülnek bemutatásra, mint akik a szegény milliók 
szenvedései mögött állnak. Vö: http://mek.niif.hu/01500/01559/html/szuletes.htm 

50 Idézi Bock, Sigrid, Bertha von Suttner, Die Waffen nieder! Vom Roman zur organisierten Friedensarbeit, 
in: Bock, Sigrid,- Klein, Wolfgang, - Scholze, Dietrich, (Hrsg.), Die Waffen nieder! Schriftsteller in den 
Friedensbewegungen des 20. Jahrhunderts, Berlin, Akademische Verlag, 1989, 32-33. 
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Békeegyesülete. Rendkívülinek mondható, hogy mindezen egyesületek megalapítása 

egyetlen személy, Bertha von Suttner kezdeményezésének volt köszönhető. Ennek ellenére 

e nemzeti békemozgalmak országuk politikai kultúrájába beágyazódva működtek, s így 

sok tekintetben különböztek egymástól. A szerveződési formákat illetően azonban a 

békemozgalom egészében lényeges hasonlóságok mutatkoztak: az egyes nemzeti 

csoportok társasági vagy egyesületi formában működtek, kommunikációjuk legfőbb 

fórumaként pedig országos és nemzetközi szinten egyaránt a kongresszus intézményét 

használták.51 

 

2.3. „Minden, ami a világon naggyá lett, egykor kicsinek és jelentéktelennek 
indult” 52 Az Interparlamentáris Unió és a nemzetközi békemozgalom 
intézményesülése 

 
Politikai szinten az 1848/49-es forradalmi hullám idején fogalmazódott meg először a 

közös ’Európai Parlament’ gondolata. Ekkor indítványozták első alkalommal az államközi 

konfliktusok békés megoldása, a döntőbíráskodás létrehozása és a lefegyverzés érdekében 

a nemzeti parlamentek képviselőinek nemzetközi összefogását.53 1849-ben Párizsban, a 

második nemzetközi békekongresszuson az elnök Victor Hugo hirdette meg a közös 

parlament összehívására irányuló követelést. Angliában pedig Richard Cobden hasonló 

javaslatot nyújtott be a parlamentben.  

A nemzetközi döntőbíráskodás vagy más néven választottbíráskodás intézménye 

előzményei között a ’Dictatus Papae’ 1077-es kibocsátása kapott fontos szerepet. Evvel II. 

Gergely pápa egyetlen személyre, a mindenkori pápára ruházta a legfőbb világi döntőbíró 

szerepét, amelyet azután a mind nagyobb hatalommal bíró német-római császárok is 

maguknak követeltek. A pápai udvar döntő befolyása az európai nagypolitikára azonban a  

középkor végéig megmaradt, sőt az amerikai kontinenset meghódító érdekszférák határait 

kijelölő 1494-es tordesillasi szerződést is azon 1493-as választottbírói ítélet alapján 

kötötték meg, amelyet VI. Sándor pápa hozott meg.  Ugyanakkor léteztek regionális, 

kisebb körben ható döntőbíráskodási intézmények is.  Így például Hanza-szövetség is 

békéltető és választottbíráskodási szabályokat dolgozott ki vitáinak eldöntésére. A rövid 

középkori virágzás után a koraújkori Európában csak elvétve bukkant fel a 

                                                 
51 Vö.: Wolfrum, Edgar, 2003, 91. 
52 Suttner, Bertha von: Die Waffen nieder! 1896, 225. 
 
53 Vö. Arday, Lajos, Száz év. Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának története, Budapest, 
Magánkiadás, 1996. 
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döntőbíráskodás intézménye, Svájcban azonban a kantonok a középkortól kezdve 

folyamatosan alkalmazták egymás közötti konfliktusaik megoldására.54 Modern formában 

az angolszász és amerikai területeken az 1648-1794 közötti időszakban született újjá. Az 

Egyesült Államok és Anglia közötti 1794-ben megkötött Jay-szerződés pedig már 

mérföldkövet jelentett a döntőbíráskodás újkori történetében, a szerződés értelmében 

ugyanis a két ország nemzetközi választott bíróságot kért fel a köztük fennálló számos 

vitatott kérdésben, így például a határvonalak meghúzására, illetve a hajók elleni háborús 

cselekmények elbírálására. A döntőbíróságként működő vegyes bizottságok sikerei55 

felkeltették a nemzetközi érdeklődést, és a döntőbíráskodás újra (és most már új formában) 

bekerült az államközi konfliktuskezelés eszköztárába.  

A politikai döntőbíráskodásra tett javaslat először ugyancsak az Egyesült Államokban, 

mégpedig 1832-ben, Massachussets állam szenátusában került napirendre, és az általános 

döntőbíráskodás bevezetését követelte minden államközi konfliktus megoldására. A 

javaslatból végül 1851-ben egyhangúan elfogadott határozat született az amerikai 

kongresszusban. Még ugyanebben az évben Richard Cobden javaslatára hasonló 

határozatot fogadott el az angol törvényhozás is.56 Az európai kontinensen a század 

második felében éledt újjá a választottbíráskodás intézménye, mivel az USA nemcsak 

belső gyakorlatában, hanem az európai államok viszonylatában is egyre gyakrabban 

alkalmazta.  A statisztikák szerint az 1794-1899 közötti időszakban, amikor még nem volt 

nemzetközi döntőbíráskodásra vonatkozó szabályozás illetve kiépített intézményrendszer, 

az államok 228 esetben vitték a konfliktusaikat választottbíróság elé, s ebből 55 döntés 

született. Franciaország, Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia mindössze egyszer 

volt hajlandó választottbírósági megállapodásra.57 

Angliában mindemellett parlamenti támogatást kapott a fegyverzetkorlátozásra, ill. 

leszerelésre vonatkozó javaslat is. Bár 1841-ben az angol alsóház kimondta a történelem 

első fegyverzetkorlátozásáról szóló parlamenti határozatát, a döntés (ekkor még) nem vont 

                                                 
54 Vö: Malgorzata, Morawiec: Die Schweiz als europäisches Integrationsmodell in den deutschsprachigen 
Föderationsplänen der Moderne. In: Option Europa: deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. 
und 20. Jahrhunderts / hrsg. von Włodzimierz Borodziej [et al.], Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2005, 
167-186. 
55 A vegyesbizottságok által meghozott döntőbírósági döntések eredményezték hosszú távon az angolok 
fokozatos visszavonulását és területeik kiürítését Amerika észak-nyugati felében, valamint szabályozták a 
kétoldalú kártérítési igényeket is. 
56 Cobden először 1849-ben nyújtott be javaslatot a döntőbíráskodás és tárgyalásos konfliktuskezelés 
kérdésében, amelyet akkor az angol parlament hatalmas többséggel elutasított. Ezután sikerült az ügynek 
befolyásos támogatót találni az akkori angol külügyminiszter, Henry John Temple Palmerston (1784-1865) 
személyében, aki élete végére a tárgyalásos béke híve lett és többek között sikerült elérnie, hogy Anglia 
semleges maradt az amerikai polgárháborúban. 
57 Vö.: Nagy, Károly: Nemzetközi jog. Budapest, Püski,1999, 592. 
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maga után semmilyen gyakorlati következményt. Cobden 1851-es angliai javaslatának 

hatására III. Napóleon 1863-as trónbeszédében vetette fel az általános fegyverzetkorlátozás 

szükségességét. Válaszként hasonló javaslatot terjesztettek be az észak-német 

parlamentben is. Bár a két európai nagyhatalom vezető köreit zömmel militarista ambíciók 

hatották át ezután is, maga a felvetés is előrelépést jelentett az államközi kapcsolatok 

tekintetében.58  

A porosz-francia háború megrázó eseményei új lendületet adtak az interparlamentáris 

törekvéseknek. Az 1870 - es években, számos európai parlamenti képviselő és 

képviselőcsoport javasolta interparlamentáris, vagy nemzetközi békekonferencia 

összehívását, nemzetek feletti tanács, sőt Európai Unió létrehozását, amelyek hivatottak 

lennének a leszerelés és a döntőbíráskodás ügyében széles hatáskörben intézkedni.59 

Hasonló kezdeményezések német területen és az Osztrák-Magyar Monarchia osztrák 

felében is akadtak. A Monarchia közvéleményében nagy feltűnést keltett Adolf Fischhof 

liberális politikus 1875-ben megjelent cikksorozatával, melyben az európai hadseregek 

fegyverkezésének korlátozását követelte valamint parlamenti képviselők rendszeres 

találkozóját kezdeményezte az államok közötti békés kapcsolatok előmozdítására.60 

1882-ben pedig az amerikai kongresszus felhatalmazta az elnököt, hogy a nemzetközi 

konfliktusok megoldásához döntőbíróságot vegyen igénybe. Ennek hatására a két európai 

parlamenti képviselő, az angol William Randal Cremer61 és a francia Frédéric Passy62 

kampányba kezdett, hogy saját országuk kormánya is fogadja el az amerikai javaslatot. 

Cremer Anglia és az Egyesült-Államok közötti kétoldalú állandó döntőbíráskodási 

szerződés megkötéséért kampányol, ugyanezt teszi Passy is Franciaországban.63 

(Eredményes munkásságukért 1903-ban megosztva megkapták a béke - Nobel – díjat.) A 

kétoldalú egyezményeket célzó törekvéseik ekkor végül az amerikai meghátrálás miatt 

meghiusultak, azonban sikerült előmozdítaniuk országaik parlamenti képviselőinek 

                                                 
58 Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 33. 
59 Arday, Lajos, 1996, 18.  
60 Vö: u.o. 
61 William Randal Cremer (1838-1908) munkáscsaládból származott és parlamenti képviselőségig vitte. 
Ugyanakkor elkötelezetten vett részt polgári szerveződésekben és igyekezett fellépni a munkásság 
érdekvédelmének ügyében is. Már 1870-ben megalapította a Munkások Békeszövetségét Angliában, 
amelyet Párizsba is kiterjesztett. „Nem vagyunk fanatikus álmodozók, nem vagyunk utópista teorétikusok. 
Biztosak vagyunk benne, hogy előbb-utóbb ki fogunk találni valamit, ami helyettesítheti a háborút. Ideje 
hogy megszülessen ez a helyettesítő.” Idézi: Arday, Lajos – Katona, Tamás: 110 év: az Interparlamentáris 
Unió Magyar Nemzeti Csoportjának története, 2. bővített kiadás, Budapest, közreadja a Magyar 
Országgyűlés, 2006, 19. 
62 Frédéric Passy (1822-1912) gazdag nagymúltú francia család sarjaként jó nevelést kapott, közismert 
közgazdász és jogász lett. 
63 Vö: Arday-Katona: 110 év. 2006 
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közeledését. 1888-ra elérték, hogy Párizsban francia, angol és amerikai parlamenti 

képviselők - ekkor még hivatalos megbízás híján - magánúton találkozzanak. Itt döntötték 

el, hogy a következő évben szintén Párizsban (ahol 1889-ben ismét világkiállítást 

rendeztek) megtartják az Interparlamentáris Unió alapító konferenciáját.64 Az 

interparlamentarizmus ügyének megnyerték a közismert amerikai milliárdost és 

filantrópot, Andrew Carnegie-t (akinek meghívására Cremer már az 1870-es években 

többször látogatott Amerikába az ottani békepropaganda segítésének céljából és jó 

barátságot ápoltak), s az ő anyagi támogatásával jött létre az első találkozó. A szervezett 

békemozgalom és az interparlamentarizmus további fejlődésében és működésében (a 

kormányok politikai támogatása mellett) néhány más nagytőkés pénzügyi támogatása is 

fontos szerepet játszott.65  

 

A béke ügyének is elkötelezett Frédéric Passy szervezői tevékenységének köszönhetően a 

békemozgalom nemzetközi összefogása is újabb lendületet kapott. 1888-ra az észak-

európai békeegyesületek mellett országos békeszervezetek jöttek létre Franciaországban, 

Belgiumban, Svájcban, Hollandiában, Angliában és Írországban is. Passy az 1888-ban 

megtartott interparlamentáris előkészítő találkozó után Párizsba hívta a békeszervezetek 

képviselőit is, és megállapodott velük, hogy 36 év szünet után a következő évre újabb 

béke-világkongresszust hívnak össze66  

Az 1889 - es év döntő fordulatot  jelentett mindkét mozgalom történetében. A június 23. és 

27. között Párizsban megrendezett béke-világkongresszuson mintegy 100 békeegyesület 

képviseltette magát. Két nappal később (június 29-30.) ugyanott összeült a Parlamenti 

Döntőbírósági Konferencia is, amely a későbbiekben a nyilvánosan ismertebb 

Interparlamentáris Unió (Inter-Parliamentary Union of Arbitration, 1905-től 

Interparlamentary Union, rövidítve: IPU) nevet kapta, és a kezdeti magánjellegű 

parlamentközi találkozókból ’szuverén államok parlamentjeinek szövetségévé’ nőtte ki 

magát.67 

                                                 
64 A minél nagyobb nyilvánosság elérése érdekében a következő években gyakran tűzték ki az éves 
kongresszusok helyszínéül a világkiállításokat, vagy egyéb nagy nemzetközi érdeklődése számot tartó 
rendezvényeket szervező fő- és nagyvárosokat. 
65 Vö: Fuchs, Albert, Geistige Strömungen in Österreich 1867-1918, Wien, Buchgemeinschaft Donauland, 
1949, 251. 
66 Vö: Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 38. 
67 Az IPU jelenleg is alkalmazott hivatalos önmeghatározása alapszabályainak első cikkelye szerint: „The 
Inter-Parliamentary Union is the international organisation of the Parliaments of sovereign States.” forrás: 
http://www.ipu.org/strct-e/statutes-new.htm#1 (hozzáférés: 2011. április 25.) 
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Mindkét rendezvényen a döntőbíráskodás, a nemzetközi egyezmények és a leszerelés 

témáit tárgyalták meg.  Megállapodtak néhány fontos szervezeti kérdésben: itt is, ott is 

rendszeres, éves tanácskozások tartását határozták el. Nem tudtak azonban végleges 

döntést hozni ekkor még a központi szervek felállításáról. Az alakulás idején több irányzat 

létezett azzal kapcsolatban, hogy a békemozgalom és az interparlamentáris szervezkedés 

milyen módon kapcsolódjon - vagy épp ne kapcsolódjon egymáshoz, esetlegesen közös 

központi szervezetet állítsanak e fel. Végül az intézmenyesülés több éves folyamatában 

túlsúlyba kerültek azok az érdekek, amelyek a magánunióból nemzeti parlamenti háttérrel 

rendelkező határozottan politikai intézménnyé kívánták alakítani az Interparlamentáris 

Uniót.68 1891-es római nemzetközi kongresszus keretében döntöttek végül mindkét 

mozgalom állandó szervének felállításáról. Ennek értelmében1892-ben Bernben létre is 

hozták a Nemzetközi Békeirodák Központját (International Peace Bureau69), amelynek élére 

Elie Ducommun (1833-1906) svájci publicista, filantróp került. Ennek az irodának a 

feladata lett, hogy megszervezze az évente aktuális békekongresszusokat, valamint 

koordinálja az egyes békeegyesületek munkáját. Hasonló feladatok ellátására létesült az 

Interparlamentáris Iroda is Genfben, amelynek vezetője Albert Gobat (1843-1914) svájci 

államférfi lett. Munkája elismeréseképpen 1902-ben mindkét iroda vezetője béke-Nobel-

díjat kapott.  

1889-től kezdve egészen 1913-ig (néhány év kivételével) éves rendszerességgel tartott 

nemzetközi kongresszust a két szervezet. A hasonló célok miatt hatékonyabbnak, s a 

költségek, illetve a mindkét szervezethez kötődő résztvevők miatt eleinte ésszerűbbnek 

vélték, ha lehetőleg egy helyen és időben tartják meg őket, később azonban főként 

különböző helyen és időben üléseztek.    

  

                                                 
68 Vö: Arday-Katona: 110 év. 2006 
69 A ma is működő iroda hivatalos weboldala: http://ipb.org/i/index.html (hozzáférés: 2011. április 25.) 
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Békekongresszusok és Interparlamentáris Konferenciák 1889 - 1913: 70 
 

Békekongresszusok Interparlamentáris kongresszusok 
                                          
1889 1. Párizs 1. Párizs 
1890 2. London 2.  London 
1891 3. Róma 3. Róma 
1892 4. Bern 4. Bern 
1893 5. Chicago  - - - 
1894 6. Antwerpen 5. Hága 
1895 - - -  6. Brüsszel 
1896 7. Budapest 7. Budapest 
1897 8. Hamburg 8. Brüsszel 
1898  (Torinó)  (Brüsszel) 
1899  (Bern) 9. Krisztiána 
1900 9. Párizs 10. Párizs 
1901 10. Glasgow  (Brüsszel) 
1902 11. Monaco - - -  
1903 12. Rouen 11. Bécs 
1904 13. Boston 12. St. Louis 
1905 14.  Luzern 13. Brüsszel 
1906 15. Milánó 14. London 
1907 16. München - - -  
1908 17. London 15. Berlin 
1909  (Brüsszel)  - - - 
1910 18. Stockholm 16. Brüsszel 
1911  (Bern)  (Párizs) 
1912 19. Genf 17. Genf 
1913 20. Hága 18. Hága 
1914-
1919 

- - -  - - -  
 

 

A nemzetközi békemozgalom és az interparlamentáris mozgalom vezető alakjai általában 

(közvetett vagy közvetlen módon) kölcsönösen részt vállaltak a másik szerveződés 

munkájában is. (Erre magyar példák is hozhatók: Jókai Mór a magyar békeegyesület 

megalapítója és (kezdetben) elnöke vezette az első magyar IPU-delagációt. Apponyi Albert 

rövid ideig ugyancsak tevékeny részt vállalt az éppen megalakult magyar békeegyesület 

munkájában, majd éveken át, mint az IPU magyar csoportjának vezetője működött együtt a 

magyar békeegyesülettel.) A 1892-ben Bertha von Suttner az általa szerkesztett 

békemozgalmi újság Die Waffen nieder! 1. számában szemléletes példával világította meg, 

hogy a közös célok érdekében a politikai téren hatékonyabb eszközökkel rendelkező IPU-

nak szüksége van a magánjellegű nemzetközi békemozgalommal való együttműködésre és 

viszont: „A két testület alapjában véve ugyanazon mozgalom két különböző formája, 

                                                 
70 Kurt, Lenz – Fabian, Walter, Handbuch, 1922, 13. és Székely, Gábor, 1998, 39. 
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szorosan összetartoznak, egyik a másikból nőtt ki, un. alsó és felső háza ugyanannak a 

parlamentnek [....] egyenlőre a parlamentáris és a privát bizottságoknak szoros 

kapcsolatban kell maradniuk.”71 

Bár kiegészítették és támogatták egymás munkáját, a két szervezet rendezvényei nagy 

mértékben különböztek egymástól. „Míg az IPU konferenciák munkaülés jellegével bírtak, 

addig a világ-békekongresszusok leginkább hatalmas propaganda jellegű rendezvények 

voltak a békemozgalom érdekében és egyidejűleg találkozási lehetőséget biztosítottak a 

nemzetközi békemozgalom vezető alakjainak és a mozgalom támogatóinak.”72 

A két konferencia résztvevőinek összetétele is eltérő volt. Amíg az IPU ülésein az egyes 

országokat saját többé-kevésbé prominens politikusaik képviselték, addig a nemzetközi 

békekongresszusokon csakúgy részt vehettek a kisebb-nagyobb békeegyesületek küldöttei, 

mint a nemzetközi békemozgalom vezető személyiségei vagy az érdeklődő 

magánszemélyek.73 (Jól szemlélteti az évenként megtartott békekongresszus közönségének 

szerveződését magyar részről a Jókai lapjában, a Nemzetben 1898. augusztus 31-én  

megjelent magyar békeegyesületi felhívás: „A Magyar béke-egyesület felkéri azokat, akik 

a turini gyűlésen részt venni óhajtanak, hogy írásban mihamarabb jelentkezzenek az 

egyesület titkárságánál”.) 

 

A kezdetben mind személyileg, mind eszmeileg szorosan összekapcsolódó két szervezet az 

évek folyamán fokozatosan távolodott egymástól, a megszilárdulás folyamatában az IPU 

hangsúlyozottan politikai szervezetté kívánt válni és elkülöníteni magát a magánjellegű, 

heterogén békemozgalomtól. Ez abban is megnyilvánult, hogy 1897-től kezdve különböző 

színhelyeken rendezték meg évenkénti tanácskozásaikat. Az IPU szerepe – hivatalos 

államközi intézménnyé nőve ki magát - egyre jobban felértékelődött a vezető politikai 

körökben, a nemzetközi békemozgalom pedig továbbra is megmaradt a kezdeti 

magánjellegű polgári szerveződésnek. Idővel több politikai vezéregyéniség az IPU-ra 

korlátozta tevékenységét, és beszüntette (kezdeti) részvételét országa békeegyesületében. 

(Pl. Apponyi Albert nemegyszer nyilatkozott távolságtartó módon a békemozgalomról, s a 

                                                 
71 „Die beiden Körperschaften sind doch im Grunde nur zwei verschiedene Formen derselben Bewegung, eng 
zusammengehörend, eine aus der anderen hervorgegangen, sozusagen Unter- und Oberhaus desselben 
Parlaments… Einstweilen müssen die parlamentarischen und die privaten Komitees in engster Fühlung 
bleiben.” In: Die Waffen nieder! 1892, Nr. 1. idézi: Kempf, Beatrix, Bertha von Suttner. Das Lebensbild 
einer grossen Frau, Wien, Österreichischer Bundesverlag, 1964, 44. 
72 Riesenberger, Dieter, Zur Geschichte des Pazifismus von 1800 bis 1933, In: Rajewsky, Riesenberger, 
(Hrsg.) Wider den Krieg. Grosse Pazifisten von Kant bis Böll, Beck'sche Reihe 322., Beck Verlag, München, 
1987, 216. 
73 Vö.: Fuchs, Albert, Geistige Strömungen, 1949, 253. 
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politikai megfontolásokból nemegyszer módosította magyar békeegyesülethez való 

viszonyát is). 

 

2.3.1. Az Interparlamentáris Unió megszilárdulása  
 

A középkori zsinatokon – a mai nemzetközi csúcskonferenciák előképeként – a kánonjogi 

kérdések mellett számos uralkodó személyes részvételével világi ügyek rendezésére is sor 

került. A harmicéves háborút lezáró münsteri és osnabrücki béketárgyalások újabb 

fejlődési fokot jelentettek a nemzetközi kapcsolatok történetében, elindítva az európai 

egyensúlypolitikát. A napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszus a nemzetközi 

kapcsolatok rendszeresített nagyhatalmi konferenciákon való szabályozásának első és 

egyben nagyszabású példája, hiszen az 1814-15-ben tartó eseménysorozaton szinte az 

összes európai ország részt vett. Ezzel olyan nemzetközi kongresszusi rendszer indult el, 

amely – különböző formákban – az első világháborúig fennmaradt és alakította a 

nemzetközi kapcsolatokat.74  

A kongresszusok intézményesítését – Friedrich Gentz hatására – Metternich kezdte el: 

1815-től 1822-ig az öt európai nagyhatalom évenkénti kongresszusokon vitatta meg az 

aktuális hatalompolitikai kérdéseket s eközben olyan (kisebb jelentőségű) közös ügyekben 

is megállapodtak, mint pl. a diplomáciai címek módosítása. 

A nagyjelentőségű 19. századi nagyhatalmi kongresszusok sorában a következő a krími 

háború lezárását követő párizsi kongresszus volt 1856-ban, amelynek során a Török 

Birodalom formálisan felvételre került az európai hatalmi közösségbe. Továbbfejlesztették 

a tengerszorosok és nemzetközi folyók hajózási szabályait, felállították az operatív Európai 

Duna Bizottságot és a Parti Államok Bizottságát. A megkötött tengerjogi deklaráció írásba 

foglalta a zsákmányjogot és megtiltotta a kalózlevelek kiadását, valamint a rabszolga-

kereskedelmet. E szabályok és megállapodások betartása érdekében minden állam 

felléphetett, így a nemzetközi jogban a két- és többoldalú szabályozások után megjelent az 

emberiség érdekében végrehajtott cselekmények akciószabadsága, azaz az univerzalitás 

is.75 Az 1878-as berlini kongresszuson a balkáni területek (Szerbia, Bulgária, Románia, 

Bosznia-Hercegovina, Ciprus) nagyhatalmi rendezésére került sor. 1884-85-ben a 

felerősödő afrikai és ázsiai gyarmati terjeszkedés szabályozására ült össze a berlini Kongó-

                                                 
74 Shaw, Malcolm N., Nemzetközi jog. 2001, 771-772. 
75 Kovács, Péter: Nemzetközi közjog. 2006, 34. 
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konferencia. Voltaképpen ebbe a sorba illeszkedtek az 1899-es és az 1907-es hágai 

békekonferenciák is, immár a hadviselés szabályozásának céljával. 

Ezek a nemzetközi konferenciák (vagy kongresszusok) a 19. század folyamán a hatalmi 

egyensúlyt meghatározó országok diplomáciai találkozóivá fejlődtek (eleinte még európai 

súlyponttal), ugyanakkor azonban – mindenekelőtt működésmódjuk miatt – egyre 

alkalmatlanabbá váltak kitűzött feladataik ellátására. A 19. századi csúcskonferenciákat 

többnyire ugyanis egy-egy válsághelyzetet vagy háborút követően hívták össze ad hoc 

jelleggel, az érintett állam(ok) kezdeményezésére, ez az eljárásmód pedig jelentős 

késedelemmel járt a problémák megoldását illetően. Az ilyen tanácskozásokra általában 

csak meghívással érkezhettek (állami) küldöttségek, s megállapodások csak egyhangú 

szavazással születhettek.76 

 

A század második felében az átfogó jellegű nagyhatalmi, kormányközi konferenciák 

mellett megjelentek olyan nemzetközi szervezetek és intézmények is, amelyek nem 

(nagy)politikai konfliktusok rendezésére vállalkoztak. Kezdetben főként a nemzetközi 

összeköttetések, technikai jellegű együttműködések szabályozására jöttek létre: Egyetemes 

Posta Unió (1874), vagy a Nemzetközi Távközlési Unió (1865) stb. Hatékony működésük 

hatására mind több területen hoztak létre hasonló szervezeteket, ún. igazgatási uniókat, 

vagy közuniókat különböző fokú szabályalkotási, esetenként jogalkotási hatáskörrel 

felruházva. Mindez eleinte főként állami kezdeményezésre történt, később azonban 

magánkezdeményezések is megjelentek nemzetközi uniók létesítésére, amelyek 

konkrétabb s egyben átfogóbb érvényű célok érdekében léptek fel.    Ekként alakult meg – 

többek között – a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a Nemzetközi Jogi Intézet (később 

Nemzetközi Jogi Társaság), és a nemzetközi békemozgalom intézményei is. Számos 

esetben fejlődött ki nemzetközi magánuniók ösztönzésére, vagy magukból a 

magánuniókból kormányhivatalokat összekapcsoló, többoldalú szerződésekkel létre hozott 

kormányközi szervezet – egyik legéletképesebb példa erre éppen az 1889-ben megalakult 

IPU. A 19. század közepétől egyre több nemzetközi szervezet, vagy unió alakult 

szabályozói, szerződéselőkészítői feladatkörökkel, vagy maga kezdeményezte a működési 

területéhez tartozó témákban sokoldalú nemzetközi szerződések megalkotását, nemzetközi 

konferencia összehívását. Egyre inkább körvonalazódott a konferenciák működésének 

gyakorlata is, miszerint először a vezetőséget választják meg, majd a bizottságokat állítják 

                                                 
76 Shaw, Malcolm N., Nemzetközi jog. 2001, 771-772. 
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fel, amelyekben a szövegtervezeteket dolgozzák ki, végül ezek megvitatására és 

elfogadására kerül sor.77  

A magán- és közuniók a nagyhatalmi államközi kongresszusoknál sok tekintetben 

hatékonyabban működhettek: hiszen átfogó jellegű megoldások keresése helyett jól 

körülhatárolt feladatokra szerveződtek, konferenciák/kongresszusok formájában 

megrendezett, rendszeres időszakonkénti találkozóikon a társadalom szélesebb rétegei 

vehettek részt, a széleskörű együttműködés fenntartására pedig többségi (később súlyozott 

többségi) szavazási módokat vezettek be. Ezen túlmenően számos nemzetközi szervezet 

állandó központi titkárságot és irodát létesített a működés folyamatosságának biztosítására. 

Elmondható, hogy a 19. században létrejött nemzetközi uniók lefektették a 20. században 

megalakult modern nemzetközi szervezetek működésének kereteit.78  

A magánunióból fokozatosan kormányközi intézménnyé fejlődő IPU például 

kiindulópontja lett a 20. században fellendülő multilaterális együttműködéseknek és nagy 

szerepet játszott olyan intézményesült formák létrehozásában, mint az Állandó 

Választottbíróság, vagy az ENSZ. Az IPU tíz-tizenöt év alatt korának leguniverzálisabb 

szervezetévé nőtte ki magát, hiszen még az USA is teljes tagként vett részt tanácskozásain, 

míg az 1. világháború utáni Népszövetségbe be sem lépett. Láng Boldizsár79 1940-ben írott 

tanulmányában kissé patetikusan így jellemezte a mindvégig franciául ülésező szervezetet: 

"Az Interparlamentáris Unió célja a különböző országok parlamentjeinek képviselőit a 

béke és a nemzetek közötti együttműködés érdekében, közös munkában egyesíteni."80 Ez a 

„közös munka” egészen a hágai békekonferenciákig (1899/1907) eleinte két nagy területen 

folyt: a béke ügyéért (a döntőbíráskodás és a leszerelés előmozdításával), illetve szociális 

és gazdasági konfliktusok mérsékléséért, majd fokozatosan szerepet kapott a kulturális és 

tudományos együttműködés is. 

Az IPU üléseit, azok tematikáját és határozatait a nemzeti csoportokból álló Közgyűlés, 

illetve a tagokból választott Tanács készítette elő. Fontos adminisztratív funkciója volt (és 

máig van) a Végrehajtó bizottságnak, valamint a Titkárságnak.81 A tagságról Láng a 

következőket jegyezte fel: "Minden parlament képviselői egy-egy nemzeti csoportot 

alakítanak és ezek a csoportok képezik tulajdonképpen az Uniót. A nemzeti csoportok 
                                                 
77 Vö.: Nagy, Károly: Nemzetközi jog. 1999, 34.-41. 
78 Vö: Shaw, Malcolm N., Nemzetközi jog. 2001, 771-772. 
79Báró Láng Boldizsár katonai pályáját a cs. és kir. Katonai Iroda tisztjeként kezdte, a trianoni 
béketárgyalásokon a magyar küldöttség katonai szakértője volt, ezután Horthy katonai irodájának vezetője, 
majd a párizsi magyar nagykövetség katonai attaséja. Az IPU Végrehajtó Bizottságának magyar tagja volt. 
80 Láng, Boldizsár, Az Interparlamentáris Unió, Különlenyomat, Budapest, Láng Boldizsár Saját 
kiadása,1940, 7.  
81 Vö: Arday-Katona: 110 év. 2006 



41 
 

tagjai lehetnek az adott országok alsó és felső házának jelenlegi képviselői, valamint azok 

a volt képviselők, akik valamilyen különös érdemet szereztek az Unió munkájában és ezért 

az Unió Tanácsa örökös taggá választotta őket."82 

Az 1889-es első IPU konferencián 9 ország képviseletében 95 képviselő jelent meg. A 

legtöbben Angliából és Franciaországból érkeztek.83 Magyarországot egyetlen személy, 

Pázmándy Dénes ösztönzésére Hagara Viktor a nagyszőllősi választókerültet képviselője 

képviselte, akinek révén a magyarok is az alapító nemzetek közé tartoztak.84 Bár a 

következő években egyre nőtt a magyar képviselők száma, hivatalos magyar nemzeti 

csoport csak az 1895. évi kongresszustól vett részt az Unió munkájában. Ettől kezdve az 

IPU állandó tagjaként a magyar országgyűlés és az ország érdekeinek érvényesítésére 

törekedve vitt szerepet a szervezet munkájában. Hogy a politikailag egyre fontosabbnak 

tartott érdekképviselet eredményes lehessen, olyan nemzetközileg is elismert, kiváló 

szónoki képességeiket több nyelven is érvényesíteni képes parlamenti képviselőket bíztak 

meg a magyar csoport vezetésével, mint az Európában (és Amerikában is) népszerű 

regényíró, Jókai Mór, később pedig a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal bíró Apponyi 

Albert gróf. A Monarchia osztrák része az induláskor még magánúton sem képviseltette 

magát, csupán később, Bertha von Suttner kezdeményezésére kapcsolódtak be osztrák 

képviselők a szervezet munkájába.  

A hágai békekonferenciákat sikeresen előmozdító IPU működésének és elismertségének 

csúcspontját a századfordulón érte el. Az intézmény növekvő nemzetközi súlyát mutatta az 

is, hogy a háború kitöréséig 6 IPU-vezető kapta meg a béke-Nobel-díjat. 

Az 1910-es évektől az egyre jelentősebb háborús konfliktusok az IPU munkáját is 

negatívan befolyásolták és a szervezet nemzetközi tekintélye fokozatosan (és erőteljesen) 

csökkent. Az első fennakadások már a II. hágai békekonferencia után jelentkeztek.  Az 

1911-es olasz-török háború ugyanis erősen megosztotta a résztvevőket, az addig egyik 

legaktívabb olasz parlamenti küldöttség pedig egyenesen megtagadta részvételét az 

intézmény munkájában. Ez a lépés jeletősen megingatta az intézmény működését. A 

helyzet a következő két évben sem javult, hiszen a háborús konfliktusok nem szűntek meg. 

A Nemzetközi Élet, a Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének hivatalos 

havilapja az IPU 1913-as hágai kongresszusról írott tudósításában már súlyosan 

                                                 
82 Láng Boldizsár, 1940, 7. 
83 Franciaországból 56, Nagy-Britanniából 28, Olaszországból 5, Magyarországból, Belgiumból, Dániából, 
Spanyolországból, az Egyesül Államokból és Libériából 1-1 képviselő volt jelen az IPU megalakulásakor. 
Vö.: Arday, Lajos, 1996, 14.  
84 Vö: Arday-Katona: 110 év. 2006 
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elmarasztalta az Uniót és egyértelműen kimondta, hogy nem tud eleget tenni feladatának.85 

A háború kitörésének évében azután fel is függesztette érdemi működését a szervezet, s 

csak 1921-ben indította újra.86 

 

2.3.2. A nemzetközi békemozgalom megszilárdulása 
 

A világ-békekongresszusok legfőbb sajátosságai fokozatosan alakultak ki, de a század 

végére már (így a millenniumi Budapesten tartott kongresszuson is) együtt jelentkeztek 

fontosabb jellemzőik.87 A kongresszusok legfőbb (és állandó) sajátossága a laza 

szerveződés volt, mivel a békeszervezetek képviselői mellett politikai hovatartozástól 

függetlenül bárki, bármilyen szervezet részt vehetett rajtuk. A békeaktivisták köre is 

egészen vegyes képet mutatott, az abszolút pacifistáktól az ún. reálpacifistákig változatos 

álláspontokat képviseltek.88 A békemozgalom kezdetétől fogva a mérsékelt és a radikális 

                                                 
85 In: Nemzetközi Élet, A Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének hivatalos havilapja, Budapest, 
1913, 10.,79. 
86 Az IPU a háború után új nemzetközi helyzetben a kisebbségi problémát állította tevékenységének 
középpontjába. Kibővült feladatkörrel napjainkban is fennáll és évente két ülést, továbbá szükség esetén 
rendkívüli üléseket is összehívnak. Mára négy munkabizottság között osztódnak el a kibővült feladatkörök: 
politikai kérdések, nemzetközi biztonság és leszerelés munkabizottsága (kiemelten foglalkozik a 
reprezentatív demokratikus államberendezkedés védelmével és kiterjesztésével), parlamenti és jogi kérdések, 
illetve emberi jogok munkabizottsága (kiemelten foglalkozik a nők politikai szerepvállalásával), gazdasági és 
szociális kérdések munkabizottsága, nevelési- tudományos- kulturális- és környezetvédelmi kérdések 
munkabizottsága. Magyarországon az elmúlt 120 évben három IPU-konferenciát tartottak: 1896, 1936 és 
1989-ben. Az IPU-nak jelenleg 157 tagja és 9 társult tagja van. Hivatalos honlapja: 
http://www.ipu.org/english/home.htm (hozzáférés: 2011. december 15.) 
87 Vö.: Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 41.-44. 
88 A World Encyclopedia of Peace, [1-4. kötet, London-New-York, Pergamon Press, 1986, 2. kötet, 149.] 
definíciója szerint a pacifizmus általánosságban a háborút, vagy a háborúban való részvételt lelkiismereti 
alapon elítélő irányzat. Az általános lexikonok definíciói ugyancsak a háború elutasítását emelik ki. A 
pacifista meggyőződésű csoportokról ezen túlmenően azonban nehéz egységes képet adni. Albert Fuchs az 
osztrák szellemi irányzatokról írott művének pacifizmusról szóló fejezetében megállapítja, hogy a 
békemozgalom ideológiáját vizsgálva nem létezik egyetlen egységes eszme, hanem bizonyos kérdésekben 
minden pacifistának hasonló véleménye van, más kérdésekben azonban erősen különböznek a vélemények. 
A közös békecél mögött álló pacifista meggyőződés három fő csoportját különíti el: a vallási, az erkölcsi és a 
haszonelvű meggyőződést. A vallásos elkötelezettségű pacifisták számára a legfontosabb a krisztusi tanok 
összeegyeztethetetlensége a militarizmussal. Az erkölcsi meggyőződésű pacifisták arra a kanti 
imperatívuszra hivatkoznak, amely szerint a legfontosabb az emberi élet védelme. A haszonelvű pacifisták a 
háború költségességét hangsúlyozzák. Szerintük a fegyverkezés gazdaságilag értelmetlen, a háború „rossz 
üzlet”. [Fuchs, Albert, Geistige Strömungen in Österreich 1867-1918, Wien, Buchgemeinschaft Donauland, 
1949] 
A vallásilag elkötelezett pacifisták körében további irányzatok különböztethetőek meg, általában felekezetek 
szerint más és más pacifista álláspontot képviselnek. A krisztusi tanítások alapján az egyéni 
erőszakmentesség és kollektív békeszeretet egyaránt a keresztény magatartás alapelveivé lettek. A reformáció 
nyomán, főleg angolszász területeken a 18. századtól un. békeegyházak jöttek létre: pl. mennoniták, és a már 
említett kvékerek, akiknek békeegyesületeiből végül is elindult a békemozgalom intézményesülése. A vallási 
meggyőződésű pacifisták általában elutasítanak mindenféle háborút, még a védekező jellegű háborút is. A 19. 
században tovább bővült a kör az abszolút pacifistákkal, akik a teljes erőszakmentességet vallották. Egyik 
legfontosabb irányzatuk a tolsztojanizmus volt. (Tolsztoj, Anna Karenina c. regényének befejezését követő, 
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pacifistákat elvi ellentétek osztották meg, s ez a mozgalmon belüli ellentét máig fennáll. 

Az ellentét lényege a háború megítélésében rejlik: a mérsékelt pacifisták az állam 

biztonsága és szabadsága szempontjából legvégső eszközként megengedhetőnek tartják a 

háborút illetve az erőszak (humanitárius intervenció) alkalmazását, a radikális pacifizmus 

hívei azonban a háború minden formáját kategorikusan elutasítják, így a védekező jellegű 

háborút is.  

Ha az évente megrendezett békekonferenciák programját vizsgáljuk, látható, hogy 

kötetlenebbek voltak a korabeli politikai kongresszusokon szokásosnál: a 

véleménynyilvánítás teljes szabadsága jellemezte őket, s az előzetes napirendtől 

könnyedén el lehetett térni, ha menetközben új, fontos téma került elő. Voltak azonban 

kötött elemek is: így például az első ülésnapon megválasztották a konferencia elöljáróit és 

az állandó bizottságokat.  

Általában 3 állandó bizottságot állítottak fel a leglényegesebb kérdések megvitatására: az 

egyik az időszerű feladatokat, a másik a nemzetközi jogi kérdéseket, a leszerelés, 

gazdaságpolitika, oktatás, nevelés kérdéseit, a harmadik pedig a propaganda feladatait 

tárgyalta meg. 

A két legfontosabb kérdés az IPU üléseihez hasonlóan a békekonferenciákon is a leszerelés 

és a döntőbíráskodás volt. A további témakörök a korabeli tudósítások szerint rendkívül 

sokrétűek voltak. Megvitatták a modern társadalom számos problémáját, így például a 

halálbüntetés, párbaj, eszperantó, antiszemitizmus, kisebbségek kérdéseit. A viták azonban 

sokszor parttalanná váltak a jelenlévők változatos, egymásnak sokszor élesen ellentmondó 

nézetei miatt, s a nagyfokú heterogenitás erősen gyengítette a munka hatékonyságát. 

Némileg javított a helyzeten, hogy vezetőség a viták során következetesen törekedett a 

megegyezés elősegítésére. A kongresszusok végeztével az elfogadott javaslatokat, 

ajánlásokat eljuttatták a legjelentősebb uralkodóknak, kormányoknak, egyházaknak, ill. 

egyházfőknek.89  

                                                                                                                                                   
mély lelki-szellemi válságából eleinte az orosz ortodox egyházhoz való közeledésben keresett kiutat, de 
hamarosan arra a felismerésre jutott, hogy az (összes keresztény) egyház romlott intézmény, mivel 
meghamisítja az igaz keresztény elveket (például: támogatja az orosz birodalom militarizmusát és ezzel 
tökéletesen ellent mond a krisztusi erőszakmentességnek), s visszatért a krisztusi tanok szó szerinti 
követéséhez. Pacifizmusának központi tétele volt: szeresd ellenségeidet, és ne állj ellent a gonosznak, és 
számára az igazi pacifizmus teljes erőszakmentességet jelentett. Abszolút pacifizmusának nézőpontjából 
bírálta az európai békemozgalmakat és ilyen jellegű levelezést folytatott többek között Bertha von Suttnerrel 
is. A teljes erőszakmentesség legismertebb 20. századi gyakorlója Mohandász K. Gandhi (1869-1948) lett, 
aki abszolút pacifizmusát egy másik történelmi szituációban és más kulturális hagyományokból merítve 
valósította meg. 
89 A magyar egyesületi folyóiratok, mint pl. a Magyar Szt. Korona Országai Békeegyesületének Értesítője 
(egyetlen fennmaradt példány 1902/I. szám, február), továbbá a Nemzetközi Élet a Magyar Szent Korona 
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A XIX. nemzetközi békekongresszus 1912-es genfi ülésén már a vezetők között is 

nézetletérés támadt annak az alapvető kérdésnek a megválaszolásában, hogy üléseiken 

van-e helye aktuálpolitikai kérdéseknek, amelyeknek felvetése egyre inkább megbénította 

az amúgy is nehézkes döntéshozatalt. Albert Gobat, az IPU központi irodájának vezetője 

fontosnak tartotta, hogy a békekongresszus teret biztosítson az aktuális nemzetközi 

problémáknak. Ugyanakkor Alfred Hermann Fried (a német békemozgalom vezetőjeként a 

nemzetközi békemozgalomban is vezető szerepet betöltő) osztrák származású pacifista 

érthetetlennek tartotta ezt az álláspontot, szerinte egy IPU-vezetőnek tisztában kellene 

lenni azzal, hogy a békekongresszusok nem adhatnak teret aktuálpolitikai csatározásoknak. 

Hangsúlyozta egyszersmind, hogy az ilyen problémákkal már több újabban alakult 

nemzetközi szervezet is foglalkozik, s hogy az Andrew Carnegie által támogatott háború-

kutatástól is várhatóak hasznosítható eredmények.90 Az 1912-es kongresszus tanulságait 

levonva, angol javaslatra, sort kívántak keríteni a békekongresszusi munka reformjára, 

hogy szigorúbb szabályozás (küldöttek, napirend, szavazati jog) által újra a békemozgalom 

mérvadó tényezőjévé válhassanak.91 Az új szabályozás bevezetésére végül a háború miatt 

már nem került sor. 

  

                                                                                                                                                   
Országai Békeegyesületének hivatalos havilapja (Nemzetközi jellegű jogi, gazdasági és egyéb kulturális 
szervezkedéseket szolgáló havi folyóirat, Budapest, 1912-1916), valamint a fennmaradt évkönyvek: A 
Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének Évkönyve: (Budapest, 1896, 1904/1905, 1906/1907, 
1909/1910)  részletesen tudósítottak az előző évi kongresszusok lefolyásáról. Ugyanígy a Bertha von Suttner 
által kiadott Die Waffen nieder!: Monatsschrift zur Förderung der Friedensbewegung, (Dresden-Wien, 1891-
1899), valamint ennek megszűnése után az Alfred H. Fried által kiadott Die Friedens Warte: Zeitschrift für 
internationale Verständigung. (Berlin-Wien-Leipzig, 1899-1914) folyóiratok is részletes beszámolókat 
közöltek az éves tanácskozásokról. 
90 In: Nemzetközi Élet,  Budapest, 1912, 9., 4., A. Carnegie támogatásával 1905-ben elindított háború-kutatás 
keretében történettudományi, politikai, gazdasági stb. szakemberek kutatták és tanulmányok készítését 
vállalták a háborús konfliktusok okairól. Ennek projektnek az eredményeitől hosszú távon sokan az Állandó 
Választottbíróság kötelezővé tételét várták. 
91Javasolták, hogy minden delegáló békeegyesület jelölje ki azokat a küldötteit, akik szavazati joggal is 
rendelkeznek, s ezt a kongresszus előtt legkésőbb 14 nappal közöljék a központi békeirodával. A 
békeirodának pedig legkésőbb 14 nappal a kongresszus kezdete előtt közzé kell tenni a tervezett napirendet. 
A közzétett napirenden kívüli kérdések csak az állandó szervező bizottság döntése alapján kerülhetnek 
utólagosan napirendre. In: Nemzetközi Élet, Budapest, 1912, 11. , 3.: 
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2.4. Nagyhatalmi békekonferenciák Hágában a régi századfordulón 

2.4.1. A nemzetközi hadi és humanitárius jogi előzmények 
 

A régi századfordulón két különös jelentőséggel bíró nagyhatalmi békekonferenciát 

rendeztek Hágában (1899/1907), ahol lerakták a történelem első átfogó és máig érvényben 

lévő nemzetközi hadijogi szabályozásának elemeit, megteremtve az 1864-ben fejlődésnek 

indult ’genfi jog’mellé az ún. ’hágai jogot’ amelyek jelentős része máig érvényben van a 

nemzetközi humanitárius jog részeként.  

A 19. század második felétől felgyorsuló nemzetközi jogi fejlődés és a háborús 

haditechnika rohamos fejlődésének hatására megjelent az igény a hadviselés 

szabályozására, amely ekkor még csak a hadviselésnek a háborúban illetve erőszak 

alkalmazásának esetén való szabályozását, tehát a ’jus in bello’ keretein belül lévő 

kérdéseket érintette. A nemzetközi békemozgalom és az interparlamentáris mozgalom által 

is szorgalmazott ’jus ad bellum’, vagyis a háborúindítás jogának korlátozása a régi 

századfordulón még csak elvi célkitűzésként fogalmazódott meg, a tényleges jogi 

szabályozására csak a 20. század folyamán került sor.92 Mára a háború indításának és az 

erőszak alkalmazásának tilalma, tehát a ’jus ad bellum’ véglegesen jogellenessé 

nyilvánítása a nemzetközi jogrend alapvető normájává vált, ez azonban (sajnos) továbbra 

sem jelenti az erőszak alkalmazásának teljesen jogellenes voltát.93 

De idáig is hosszú út vezetett: 1864-ben egy Genfben tartott nemzetközi konferencián (az 

előző évben megalakult Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére) megkötötték az első 

Genfi Egyezményt, amely a szárazföldi háborúkban a háborús sebesültek, hadifoglyok és a 
                                                 
92 Az 1907-es hágai békekonferencián elfogadott Drago-Porter egyezmény még szűk hatókörű elvi 
megfogalmazása után az első világháborút követően felállított Nemzetek Szövetségének 
Egyezségokmányában (1919) már kísérletet tettek a háborúindítás jogának korlátozására. Először azonban az 
1928-ban megkötött Általános szerződés a háború igénybevételéről történő lemondásról (Kellog-Briand 
paktum) keretében vállalták a szerződést aláíró felek, hogy egymás közötti konfliktusaik esetén lemondanak 
a háború eszközéről. Ez a szerződés azonban nem akadályozta meg a szintén aláíró Németországot abban, 
hogy kirobbantsa a második világháborút. A háború lezárását követően a győztes hatalmak erre a szerződésre 
hivatkozva minősítették felelősnek Németországot a második világháború kitöréséért és folytatták le a 
háborús bűnösök felelősségre vonását a Nürnbergben összehívott nemzetközi katonai törvényszék előtt. 
93 A háború és az erőszak alkalmazásának tilalmát az  ENSZ Alapokmány 2. cikkének 3. pontja mondja ki: 
„A szervezet összes tagjai kötelesek a nemzetközi viszályaikat békés eszközökkel oly módon rendezni, hogy 
a nemzetközi béke és biztonság, valamint igazságosság ne kerüljön veszélybe.” Ennek továbbfejlesztéseként 
az ENSZ Közgyűlés által 1970-ben elfogadott Nyilatkozat az államok békés kapcsolatait és együttműködését 
szabályozó nemzetközi jogi elvekről című dokumentum a viták békés rendezéséről kimondja: „Az államoknak 
ennek megfelelően törekedniük kell vitáik gyors és igazságos rendezésére tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, 
békéltetés, választottbírósági, bírósági eljárás, regionális szervek vagy megállapodások igénybevétele vagy 
általuk választott egyéb békés eszközök útján.” In: Shaw, Malcolm N., Nemzetközi jog. [ford. Dunay Pál et 
al.], Osiris tankönyvek sorozat, Budapest, Osiris, 2001, 627. 
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civil lakosság védelmére vonatkozó humanitárius célú jogi előírásokat tartalmazta, továbbá 

kimondta a vöröskeresztes megkülönböztető jelvény tiszteletben tartását és a 

vöröskeresztes alakulatok semlegességét. A résztvevő 16 ország mindegyike által elismert 

(és aláírt) egyezménnyel megszületett a modern nemzetközi jog első többoldalú hadijogi 

megegyezése, a háborúk humanitárius szabályozását magába foglaló első genfi konvenció, 

amelyet a hágai konferenciákon fejlesztettek tovább.  

A hadviselés eszközeinek első nemzetközi szabályozására, ill. korlátozására a 20 állam 

által jegyzett 1868-as szentpétervári nyilatkozatban tettek kísérletet.94 Ebben a szerződő 

felek kimondták a 400 grammnál könnyebb robbanólövedékek (amelyek 

gépfegyvertöltényként való alkalmazása esetén a meglőtt személynek nem marad esélye a 

túlélésre) és az ún. ’dum-dum’ golyók alkalmazásának tilalmát és deklarálták, hogy „az 

egyedüli jogos cél, amelyet az államok háborúban maguk elé tűzhetnek, az ellenség 

katonai erejének megtörése, […] a hadviselő feleknek nincs korlátlan szabadságuk az 

ellenségeskedés során a hadviselés eszközeinek és módjának megválasztásában”.95 

Az 1870-71-es porosz-francia háborúkban jelentős mértékben áthágták az addigi 

szabályozásokat (ideéértve a Vöröskereszt már elfogadott szabályainak nagy részét is).  

Ennek hatására 1873-ban a belgiumi Gentben a Nemzetközi Béke és Szabadság Liga, 

valamint elismert nemzetközi jogászok (főként J. Caspar Bluntschli96) kezdeményezésére 

megalakult az Institut de droit International, vagyis a Nemzetközi Jogi Intézetet. Az 

alapítók, azaz 11 európai ország neves nemzetközi jogászai a hadviselés rendszerezett 

szabályait az 1864-es genfi konferenciához hasonlóan, szélesen elfogadott és aláíróira 

nézve kötelező erejű nemzetközi szerződésben kívánták lefektetni.97 E törekvést 

felkarolva, az orosz uralkodó, II. Sándor cár a többi nagyhatalommal folytatott előzetes 

egyeztetések nélkül (a korábbi ad hoc jellegű nagyhatalmi konferenciák mintájára) 

nemzetközi konferencia összehívását kezdeményezte. Így került sor az 1874-es brüsszeli 

                                                 
94 A polgárháborús Amerikában tették közzé az első, háborút szabályozó jogi kódexet. A z 1863-ban kiadott 
157 cikkelyből álló, ún. Lieber-kódex polgárháborúra és államközi háborúkra egyaránt tartalmazott 
előírásokat, amelyeket az akkori polgárháborús felek ugyan többnyire nem tartottak be, de -- egyszerű 
formulázásuk miatt -- a későbbi nemzetközi hadijog kialakításánál figyelembe vették őket.  Vö: Kovács, 
Péter: Nemzetközi közjog. 2006, 537. 
95 Kovács, Péter: Nemzetközi közjog. 2006, 538. 
96  Johann Caspar Bluntschli (1808- 1881) — svájci jogtudós, nemcsak a nemzetközi jog szokásjogi 
forrásainak addig példa nélkül álló összegyűjtését kísérelte meg, hanem úttörő jelleggel a hadijog 
dokumentálását is (Das moderne Kriegsrecht der civilisirten Staaten 1866) amely a hágai hadijogi 
konvenciók egyik kiindulópontjaként szolgált. Bluntschli már 1863-ban megjelentetett Általános államjog 
című művében részletes tervezetet szentelt a nemzetközi jog kodifikációjának alapján létrehozandó 
nemzetközi döntőbíróságnak: a szuverén államok közötti vitákat jogi úton rendező intézménynek. A 
következő években látva tervének megvalósíthatatlanságát, a nemzetközi jog kodifikálását ellátó nemzetközi 
jogi intézmény létrehozását tűzte ki célul. 
97 http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/135?OpenDocument (hozzáférés 2012.01.12.) 
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nemzetközi jogi konferenciára, amelyre 15 európai állam küldte el képviselőjét. A 

résztvevők soraiban többen is feltűntek a Nemzetközi Jogi Intézet alapító jogászai közül: 

Bluntschli például a német császár küldötteként, a genfi nemzetközi jogász, Gustav 

Moynier98 a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának vezetőjeként is a fiatal orosz (észt) 

nemzetközi jogász, Fjodor Fjodorovics Martens99 pedig cári diplomataként. Martens az 

általa kidolgozott 71 cikkelyből álló szerződéstervezettel érkezett a konferenciára, 

amelynek alapján végül a szárazföldi háború törvényeiről és szokásairól címmel egy 56 

cikkelyből álló nyilatkozatot fogadtak el a küldöttek.  A nyilatkozatot azonban a 

továbbiakban egyetlen állam sem ratifikálta, s így sohasem emelkedhetett nemzetközi jogi 

szerződési szintre. A tekintélyes nemzetközi szakmai háttér ellenére bekövetkezett kudarc 

legfőbb oka valószínűleg a konferencia egyoldalú, nemzetközi megegyezés nélküli 

összehívása és előkészítése volt. Számos ország csupán orosz hatalmi érdeket látott az 

összehívás és az elfogadott hadijogi nyilatkozat hátterében. A kisebb államok pedig attól 

való félelmükben utasították el a nyilatkozatot, hogy az egyoldalúan csak a nagyhatalmi 

érdekeket szolgálná. 

E sikertelenség ellenére a Nemzetközi Jogi Intézetben 1874-től folytatták a megkezdett 

hadijogi szabályozás kimunkálását, az Intézet 1880. évi Oxfordban tartott közgyűlésén 

pedig elfogadták az ún. Oxford Manualt a szárazföldi háborúk szabályozásáról, amelyet 

Gustav Moynier dolgozott ki. A kézikönyvet, amely tulajdonképp az 1874-es brüsszeli 

deklaráció, az 1864-es genfi konvenció és szokásjogi szabályok összefoglalását adta, és bár 

a további nemzeti és nemzetközi szabályozások alapjának szánták, megjelenésekor 

azonban nem kapott nagyobb figyelmet a politikai döntéshozás köreiben sem. Végül 

                                                 
98 Dunant mellett Moynier szerepe volt a legfontosabb a Nemzetközi Vöröskereszt megalapításában, neki 
sikerült ugyanis több befolyásos genfi polgár megnyerésével Dunant ötletét átültetni a gyakorlatba. Az 
alapítandó segélyszervezet jogosítványait, jogi és szervezeti hátterét illetően azonban alapvető ellentétek 
bontakoztak ki Dunant és Moynier között. Dunant elképzelése szerint a harctéren mind a 
segélyszervezeteket, mind a sebesülteket a semlegesség védelme alá kellene helyezni. Ezt Moynier nem látta 
hosszú távon megvalósíthatónak, és az egész vállalkozást veszélyeztető ötletnek tartva, elutasította. Ő inkább 
a szervezet tevékenységének mielőbbi jogi alapokra helyezését és hosszú távú biztosítását szorgalmazta. 
Hamarosan megszerezte az elnöki pozíciót a fiatal szervezetben és kiszorította Dunant-t, aki vállalkozásainak 
csődbe menetele után teljesen elszegényedve élt. Moynier ezek után a legtöbb nemzetközi és svájci 
kezdeményezést megakadályozta, amely Dunant megsegítésére irányult. Az 1901-es béke-Nobel-díjat 
azonban végül Dunant kapta meg, s míg Moynier többszöri jelölése ellenére sem nyerte el, az általa vezetett 
Nemzetközi Vöröskeresztet ugyanúgy, mint a Nemzetközi Jogi Intézetet (melyben szintén vezető pozíciót 
töltött be) megtisztelték a díjjal.  Moynier 1868-ban belépett a Nemzetközi Béke- és Szabadság Ligába is, 
hogy elejét vehesse azon pacifista támadásoknak, amelyek szerint a Vöröskereszt azzal, hogy a háborúkat 
igyekszik elviselhetőbbé tenni, előmozdítja az egyre gyakoribb háborúskodást. Moynier álláspontja szerint a 
Vöröskereszt és a békemozgalom egyazon célokért küzd más eszközökkel. Vö.: Riesenberger, Dieter, Für 
Humanität und Frieden. Das Internationale Rote Kreuz 1863-1977, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 
1992. 
99 Német születési nevén Friedrich Fromhold Martens (1845-1909). 
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kezdeti sikertelensége ellenére a hágai békekonferenciákon éppen ez az anyag szolgáltatta 

az egyik legfontosabb tárgyalási alapot a hadijog szabályozásához. A hadijogi 

szabályozások mellett az állandó döntőbíróság konkrét tervezetét az 1895-ös brüsszeli IPU 

konferencián fogadták el, a következő évi budapesti konferencián Berzeviczy Albert által 

előterjesztett javaslat alapján tovább alakították és az így kimunkált IPU-tervezet szolgált 

vitaalapként a hágai konferencián. 

 

Mindezen előzmények és tényezők összefüggésében a nemzetközi békemozgalom és az 

IPU 1889-től fellendülő tevékenységének és évente tartott csúcskonferenciáinak is jelentős 

szerepe volt a két hágai békekonferencia összehívásában. Apponyi Albert emlékiratai, 

valamint a résztvevők, többek között Bertha von Suttner tudósításai szerint például a 

Budapesten megtartott millenniumi békekonferencia, illetve (az azt követő) 

interparlamentáris konferencia kezdeményezéseinek is köszönhető az 1898-ban kibocsátott 

’cári manifesztum’, amelyben II. Miklós orosz cár a hágai békeértekezlet összehívását 

sürgette.  

Apponyi ugyanis a budapesti interparlamentáris konferencián (a konferencia előkészítő 

tárgyalásainak értelmében) tartott beszédében felhívta Oroszországot az IPU-ba való 

belépésre, valamint javasolta az IPU alapszábalyainak módosítását, amivel lehetővé válik 

nem parlamenti ország csatalkozása is (az alapszabályoknak azonban csak finom 

módosítását javasolta-és ezt is fogadták el, hogy célzottan csak Oroszország előtt nyissák 

meg az IPU kapuit100). A mindkét budapesti csúcskonferencián jelen levő orosz nagykövet 

tolmácsolta a cárnak a felkérést, amelyet az akkor még visszautasított. "Akkor még erősen 

ragaszkodtak Oroszországban az autokráciához – jegyzi meg Apponyi emlékirataiban, 

majd így folytatja: – De amint beavatott forrásból tudom, ez a meghívás indította Miklós 

cárt arra, hogy maga módja szerint valamit tegyen a világbéke érdekében és a hágai 

békeértekezleteket kezdeményezze. [.....] Az összefüggés tehát, amely a cári 

kezdeményezés és a budapesti gyűlés akciója közt megállapítható, nem kevéssé emelte az 

utóbbinak jelentőségét."101 Eltekintve a tudósítás szubjektív jellegétől valószínűsíthető, 

hogy a Budapesten elhangzott felkérés nyomán figyelt fel a cár a két mozgalom által 

felkarolt célokra, a nemzetközi döntőbíráskodás és leszerelés kérdéseire. 

 

                                                 
100 Vö: Arday-Katona: 110 év. 2006 
101 Apponyi Albert: Emlékirataim. 50 év. I. Kötet. Bp., MTA. 1922. 235. 
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2.4.2. A ’cárkiáltvány’  
 

Két év múltán (s alig egy hónappal Bismarck halála után), 1898. augusztus 28-án azután II. 

Miklós, külügyminisztere, Muravjev gróf által ’az általános béke fenntartása és a mértéken 

túli fegyverkezés csökkentése céljából’ kiáltvánnyal fordult a nemzetközi 

közvéleményhez, amelyben a kérdés megoldására nemzetközi konferencia összehívását 

javasolta.102 A békeszervezetek és a tekintélyes békemozgalmi személyiségek üdvözölték, 

és jelentős propaganda-tevékenységgel, valamint tömegmegmozdulások szervezésével 

támogatták a sajtó által ’cárkiáltványnak’ aposztrofált felhívást. A békemozgalmi, valamint 

interparlamentáris vezetők közül többen optimistán, mások pesszimistán latolgatták a 

megegyezés esélyeit a lefegyverzés és döntőbíráskodás kérdésében Frédéric Passy például 

óvatosságra intette a lelkes pacifistákat: "Legyetek résen és óvakodjatok az ábrándoktól és 

a nyomukban járó csalódásoktól! A békét nem egy nap alatt valósítják meg, sem pedig 

egyetlen császári vagy nemzeti kiáltvánnyal, hanem a békés szellemnek, elsősorban az 

igazságosságnak és a kölcsönös megbecsülésnek fokozatos fejlesztésével, majd pedig a 

közvélemény és a népjog haladó megjavulásával."103  

A nemzetközi sajtó vezércikkekben közölte mind a manifesztum, mind a későbbi 

körjegyzék szövegét, az európai uralkodók és politikai vezető személyiségek 

állásfoglalásait. A cári kezdeményezés hátterében számos államférfi a krími háború óta 

hátrányba került és megtorpant orosz birodalom nagyhatalmi érdekeit és időnyerési 

szándékát látta meghúzódni, sokak szerint az orosz uralkodó a növekvő fegyverkezést és 

erősödő európai militarizmust érzékelve nemcsak az újabb pusztító háború kitörésétől 

tartott, hanem ellenfelei további megerősödésétől is, miközben országa egyre jobban 

elszigetelődött. Anglia szintén nagyhatalmi érdekeitől vezérelve, európai hegemóniájának 

és tengerei egyeduralmának megőrzése miatt támogatta, Németország pedig minden 

fórumon igyekezett megakadályozni, hogy a kezdeményezés, valamint maga a konferencia 

bármiféle eredményre vezessen, hiszen bármilyen fegyverkorlátozási megegyezésben 

tengeri flottája fejlesztésének akadályát, s vele nagyhatalmi törekvései legnagyobb 

ellenfelét látta.  

A kezdeményező hatalom részéről Muravjev 1899. január 11-i körjegyzékében pontosította 

a tervezett konferencia céljait és a következő konkrét kérdések megvitatását javasolta: a 

                                                 
102A korabeli sajtótudósítások szerint az orosz külügyminiszter augusztus 12.-én hozta tudomására a 
Szentpétervárra delegált követeknek, az orosz sajtó augusztus 27.-28.-án közölte. (lásd melléklet) 
103Idézi Kemény Ferenc: In: A békemozgalom jelene és jövője. Budapest, Országos Ismeretterjesztő Társulat 
kiadványa, 1914, 22. 
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fegyveres erők növelésének korlátozása és a rendszerbe állított új fegyverzetek 

csökkentése; az 1864. évi genfi egyezmény alkalmazása a tengeri hadviselésben; a 

szárazföldi hadviselés szabályairól és szokásairól rendelkező, nem ratifikált 1874. évi 

brüsszeli nyilatkozat felülvizsgálata; s végül a döntőbíráskodás ügye.104 Lehetőség szerint 

mellőzni kívánta a politikai érdekeket érintő kérdéseket, és – ezzel összhangban – a 

nagyhatalmakat azonos tárgyalási helyzetbe hozó, semleges helyszínt tartott kívánatosnak. 

Végül is Hollandia királynőjének felajánlását elfogadva, a konferenciát Hágában rendezték 

meg.  

Az előkészületek során és magán a konferencián ismét megmutatkozott a béketeremtés 

módszerét illető két pacifista tradíció szembenállása; az egyik a nemzetközi jogrend és a 

nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztésével követelte a háborúk kiiktatását a 

konfliktuskezelésben, miközben a másik a háborúk humanizálását tartotta aktuálisan 

megvalósítható célnak. A két irányzat az alapelvek kérdéseiben sem értett egyet, és ez 

megnehezítette, sőt nemegyszer ellehetetlenítette közös fellépésüket, hiszen még arról sem 

tudtak egységes álláspontot kialakítani, hogy maga a háború egyáltalán elfogadható-e egy 

pacifista számára. A többség továbbra is elfogadhatónak tartotta a valóban ’védekező’ 

jellegű háborút, bár a tekintetben korántsem vélekedtek azonosan, hogy mikor is tekinthető 

egy háború tisztán ’védekező’ jellegűnek. Hasonlóan vitatott és megosztó problémakör 

volt a pacifisták számára a katonai szolgálat kérdése. A legtöbb országban a katonai 

szolgálat kötelező volt, s megtagadása súlyos következményekkel járt (számos országban 

szabadságvesztést vont maga után). A pacifisták többsége a fennálló politikai és jogi 

körülmények között (mint kötelező ’rosszat’) elfogadhatónak tartotta a hadkötelezettséget, 

egyszersmind (a fejlődésébe vetett hitüknek megfelelően) fokozatos eltűnését 

valószínűsítette. A radikális pacifisták kisebbsége azonban mindenestől elutasította a 

hadkötelezettség intézményét. 

 

2.4.3. Az I. hágai békekonferencia - 1899 
 

A kényes kérdések konkretizálásával és a széleskörű társadalmi támogatottság hatására 

nőtt az államok hajlandósága a konferencián való részvételre105, így végül 1899. május 18. 

                                                 
104 Vö: Kempf, Beatrix, Bertha von Suttner, 1964 és World Encyclopedia of Peace (szerk.: Linus Pauling, 
Ervin László, Jong Youl Yoo), Oxford, Pergamon Press, 1986 
 
105 Több országban jelentős eredménnyel zárult aláírásgyűjtést is szerveztek a fegyverzetcsökkentés és a 
döntőbíráskodás támogatása érdekében 
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és július 29. között sor került a minden addiginál nagyobb nemzetközi részvétellel 

megtartott első hágai békekonferenciára, melyen 29 ország 108 küldöttel képviseltette 

magát. Az európai nagyhatalmak mellett Mexikó, Japán, Sziám és Dél-Afrika is elküldte 

képviselőit. Ugyanakkor – hogy ezzel is elősegítsék a konferencia eredményességét – a 

Vatikán, illetve a búrok küldötteit nem hívták meg. 106  

Végül is az első, 1899-es hágai békekonferencia eredményei még nem foglalták magukba a 

háborús konfliktusok megakadályozását, a ’jus ad bellum’ szankcionálását. A konferencia 

eredeti és fő célja a legkényesebb kérdés, a fegyverzetcsökkentésről való megállapodás 

volt, amelyről azonban konkrét egyezmény nem született, csupán annyi történt, hogy 

együttes felhívásban hangsúlyozták a kérdés fontosságát. Ugyanakkor élénk viták alakultak 

ki a másik fő kérdés, a nemzetközi döntőbíróság felállítása és hatásköre körül. A bíróság 

hatékonyságát igénybevételének konkrét szabályozása és súlyos konfliktusok esetén 

kötelező igénybe vétele biztosította volna. A kötelező jelleget az orosz delegáció első 

lépésben több kisebb horderejű államközi kérdés esetében kívánta előírni, de amikor a 

konferencia elé terjesztette jogi tanácsadója, Martens által kidolgozott vonatkozó 

javaslatát, azt a németek határozott tiltakozására nem fogadták el. Végül sikerült egy olyan 

egyezményt elfogadni, amely – állandó szervvel és működési jogkörrel felruházva – 

lehetővé tette a választottbíráskodás intézményesítését.107 Az I. Hágai Egyezményben "A 

                                                 
106 Vö: Székely Gábor: Békekonferenciák Hágában és a Balkán (1899-1914) In: A Balkán-háborúk és a 
nagyhatalmak. Rigómezőtől Koszovóig. Politikatörténeti Füzetek 13. Szerk: Krausz Tamás. Bp., Napvilág 
Kiadó. 1999. 58. 
107Az I. Hágai Egyezmény a nemzetközi viszályok békés elintézéséről (először megszövegezve 1899-ben, 
majd továbbfejlesztve 1907-ben) a nemzetközi választott bíráskodásról: 15. Czikk/1899/I. Egyezmény (37. 
Czikk/1907/I. Egyezmény) kimondta: „A nemzetközi választott bíráskodás czélja az, hogy az Államok közt 
felmerülő vitás ügyek az illető Államok választotta bírákkal és a jog tisztelete alapján nyerjenek elintézést. A 
választott bíráskodás igénybevétele magában foglalja a kötelezettséget arra, hogy az illető államok 
jóhiszeműen alávetik magukat a Választott Bíróság ítéletének.”  16.Czikk/1899/I. Hágai Egyezmény (38. 
Czikk/1907/I. Hágai Egyezmény)„Jogi természetű kérdésekben, és pedig első sorban a nemzetközi 
egyezmények értelmezésének vagy alkalmazásának kérdéseiben a szerződő Hatalmak a választott bíráskodást 
a leghathatósabb és egyszersmind a legméltányosabb módnak ismerik el a diplomácziai uton meg nem oldott 
vitás ügyek elintézésére. Kivánatos volna tehát, hogy az említett kérdésekre nézve felmerülő vitás ügyekben 
a szerződő Hatalmak előforduló esetben, amennyiben a körülmények engedik, a választott bíráskodást 
vegyék igénybe.”  A 20. Czikk/1899 (41. Czikk/1907) pedig így rendelkezett: „Annak megkönnyítése végett, 
hogy oly vitás ügyekben, melyek diplomáciai úton elintézhetőek nem volnának, azonnal a választott 
bírósághoz lehessen fordulni, az aláíró Hatalmak kötelezik magukat, hogy választott bírósági állandó 
ítélőszéket szerveznek, amely mindenkor igénybe vehető legyen és a mely a Felek ellenkező 
megállapodásának esetét kivéve a jelen Egyezménybe felvett eljárási szabályok értelmében működjék.”  
A magyar országgyűlés által becikkelyezett 1913. XLIII. tc. az első két nemzetközi békeértekezleten 
megállapított több egyezmény és nyilatkozat beczikkelyezése tárgyában/ I. Egyezmény. A teljes törvénycikk 
digitalizált formában elérhető az 1000 év törvényei című digitális jogtárban:www.1000ev.hu oldalon, 
közvetlenül: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7239 (hozzáférés: 2011. július 26.). Továbbá 
franciául és magyarul közli az I. Hágai Egyezményt függelékben: Ferenczy, Árpád: A nemzetközi választott 
bíróságok múltja, jelene és jövője. Előszóval ellátta Gróf Apponyi Albert. Budapest, Franklin Nyomda, 1902, 
199.,201,. 203.  
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létrehozott ’Állandó Választott (Döntő) Bíróság’ - népszerűbb nevén a ’Hágai Bíróság’ 

javasolt jogosítványai közül nem fogadták el a két legfontosabbat: a háborúval fenyegető 

konfliktusok esetében a bírósághoz fordulás kötelező jellegét, sőt amennyiben a hatalmak 

önként választják a bíróság igénybevételét, arra az esetre sem rögzítették a bíróság 

ítéletének kötelező elfogadását."108  Ugyanakkor az egyezmény rendelkezett az ún. 

Nemzetközi Vizsgáló és Egyezetető Bizottságok (Commissions Internationales d’Enquéte) 

bevezetéséről, melyeket a vitás felek közös elhatározásából állítanak fel kizárólag a vita 

tárgyának kivizsgálása céljából, mellőzve a jogosság kérdését. Az első hágai konferencia 

igazán jelentős eredményt (a genfi egyezményekhez, ill. a Nemzetközi Vöröskereszthez 

kapcsolódva) a ’ius in bello’, vagyis a hadviselés ’humanizálása’ és szabályozása terén 

hozott. A II. Hágai Egyezményben rögzített ún. hágai hadijog a szárazföldi hadviselést 

szabályozta. Többek között  (hivatkozva az 1864-es genfi egyezmény vonatkozó részire) 

előírásokat tartalmazott a hadviselő felek megkülönböztető jelzéseiről, a sebesült katonák 

ellátásáról, a fegyvertelenekkel és a civil lakossággal szembeni bánásmódról, valamint 

védelméről, továbbá rendelkezett a hadviselés tiltott és megengedett módjairól. Az 

egyezmény kimondta, hogy a háborúban kerülni kell mind a fegyveres alakulatok, mind a 

civil lakosság szükségtelen pusztítását; lehetőséget teremtett a háborús bűnösök bíróság elé 

állítására; a haditechnikai fejlődésre reagálva betiltotta egyes harci eszközök (emberi 

testben ellapuló golyók), fojtó és mérges gázok alkalmazását, és a levegőből történő 

bombázásokat. Először definiálta a harcos nemzetközileg érvényes hadijogi fogalmát, 

bevezette a humanitárius nemzetközi jogba a hadifoglyokkal való méltányos bánásmódot, 

a kém fogalmát, előírásokat tartalmazott a fegyverszünetre és kapitulációra, valamint a 

területszerző hatalom jogaira a megszállt területeken.  

A III. Hágai Egyezmény az 1864-es genfi egyezmény kiterjesztését mondta ki a tengeri 

hadviselésre is.  

Míg az első hágai konferencián a hadijogi egyezményeket a résztvevő államok közül 25-en 

írták alá, a további években összesen 49-re bővült az aláírók száma. Franciaország, Anglia, 

Oroszország és az Egyesült Államok után 1900-ban Németország és az Osztrák-Magyar 

Monarchia is aláírta az első konferencián megalkotott hágai konvenciókat. 

                                                                                                                                                   
Az 

 
I. hágai egyezmény kihirdetésekor a magyar fordításban az eredeti angol dispute ill. francia différend szó 

hibásan viszályként lett lefordítva, ami a jogilag eredetileg vitát jelentő megfogalmazás helyes értelmezését 
megnehezítheti Vö. Kovács, Péter: Nemzetközi közjog. 2006, 462. 
 
108 Székely Gábor: Békekonferenciák Hágában és a Balkán, 1999, 64-65. 
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Apponyi Albert az 1901-ben a nemzetközi választott bíróságokról megjelent magyar 

monográfiához írott előszavában így értékelte az első hágai békekonferencia eredményeit: 

„A mai feladat abból áll, hogy a nemzetközi bíráskodás eszméjét, ha bizonyos 

fenntartásokkal is, de elvileg és általánosságban a közvéleménybe bevigyük, vagy 

helyesebben szólva: annak a közvéleménybe hatolását siettessük; mert maga az eszme 

terjedése távol attól, hogy utópikus álom volna, annyira logikai szükség, hogy csak idő 

kérdésének tekinthető. […] Ama közvélemény gyors fejlődésének, amely a nemzetközi 

bíráskodást az esetek folyton növekedő számában követelné, itt, a megszokott 

gondolkozási keretekhez való ezen ösztönszerű ragaszkodásban, látom legnagyobb 

akadályát. Ilyen nyomás nélkül pedig a hatalom bírálói ebben az irányban nem fognak 

haladni; egy nagy lépést ugyan már megtettek a hágai kongresszus megállapodásaiban, 

melyek által megteremtették a nemzetközi bíráskodás formáit, és ki tagadná, hogy ezzel 

sokat, igen sokat nyertünk; nyertük azt, hogy az eszme intézményes alakban áll előttünk, 

hogy a kérdés folyton napirenden marad, hogy a közvéleménynek - ha megmozdul – 

könnyebben lesz nyert csatája. De, mivel a hatalmak nagy részét a hágai békemű 

megalkotásánál nem az eszme iránti őszinte lelkesedés vezette, hanem a politikai mellék-

tekintetek, és mivel ez az alkotás a közvélemény megfelelő alakulását megelőzte, beállott 

az, amit a hágai értekezlet után nyomban előre megírtam, hogy t.i. a diplomácia, megijedve 

attól, aminek megalkotásába akaratlanul belesodortatott, iparkodni fog ezen alkotásának 

gyakorlati értékét leszállítani, azt hallgatag visszaszívni, ha lehet, a feledésbe temetni.”109 

A konferencia kétes eredményeit látva azonnal megfogalmazódtak a békemozgalom 

fenntartásai is. Minthogy azonban maga a fegyverzetcsökkentés ügyében összehívott 

konferencia, ahogy az Állandó Választottbíróság110 megalapításáról és a hadijogi 

                                                 
109 Apponyi Albert előszava: In: Ferenczy, Árpád: A nemzetközi választott bíróságok múltja, jelene és jövője. 
Budapest, Franklin Nyomda, 1902, 
110 Az Állandó Választottbíróság (Permanent Court of Arbitration – PCA; Cour permanente d'arbitrage - 
CPA) az első hágai békekonferencia 1899. július 29.-i döntésének értelmében (hágai székhellyel) 1900-ban 
alakult meg, s a világ első globális államközi kommunikációt elősegítő szervezeteként 1902-ben kezdte meg 
munkáját. A második hágai békekonferencia 1907. október 18.-i döntésével előírta továbbfejlesztését. 
Jelenleg 111 állam ismeri el magára nézve a nemzetközi konfliktusok békés megoldására létrehozott PCA-t, 
amely maga azonban nem állandó nemzetközi bíróság és közvetlenül nem is cselekvőképes döntőbíráskodási 
szervezet. Ugyanakkor összeállítja és közé teszi a választott bírákként igénybe vehető bírók nemzetközi 
listáját, amelybe minden résztvevő államnak 6 évenként kell meghatározott számú saját bírót jelölnie, akikből 
a vitás kérdésekben érintett államok kiválasztják a saját ügyükhöz megfelelőnek tartottakat (a legnehezebb a 
superarbiter (bírósági elnök) kiválasztása, mert a vitában a döntő szó az övé). Mindmellett egy információs és 
közvetítő funkciót betöltő iroda működik (International Bureau), élén a főtitkársággal (Secretary-General), 
amely segítséget nyújt az államoknak abban, hogy államközi konfliktusaik megoldásához miként tudják a 
döntőbíráskodást igénybe venni. Maga a bírósági szervezet tehát csupán arra hivatott, hogy megkönnyítse a 
döntőbíráskodás közvetlen igénybevételét és eseti választott bírósági testület felállítását olyan nemzetközi 
konfliktusok esetén, melyeket diplomáciai úton nem sikerült megoldani. 
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szabályozások bevezetéséről született döntés is jelentős előrelépést jelentett a korabeli 

nemzetközi kapcsolatokban, összefogást sürgettek az eredmények továbbfejlesztésére. 

1904-ben felvetették egy újabb békekonferencia rendezésének gondolatát is. A 

kezdeményezés ezúttal (az amerikai békeegyesületek petíciójának hatására) Amerikából 

érkezett111, azonban ekkor – orosz kérésre – a fennálló orosz-japán háború miatt 

elhalasztották a konferencia összehívását.  

2.4.4. A II. hágai békekonferencia – 1907 
 

 A második hágai konferenciát végül 44 ország részvételével (ugyancsak orosz 

felhívásra112) 1907. június 15. és október 18. között tartották meg. Ismételten tárgyaltak a 

fegyverzetcsökkentésről, továbbá a döntőbíráskodás megkezdett intézményesítésének és 

hatáskörének továbbfejlesztéséről, valamint felülvizsgálták az 1899-es hadijogi 

szabályozásokat.  A döntőbíráskodás kötelezővé tétele - újabb német tiltakozásra - ekkor 

sem valósult meg, maradt tehát a választható jelleg. A fegyverzetkorlátozás angol 

javaslatának még a tárgyalását is megakadályozta a német és osztrák együttes fellépés (a 

háttérben ismét a német flottafegyverkezési érdekek húzódtak meg). Előrelépést csupán a 

szárazföldi és tengeri hadviselésről hozott újabb hadijogi egyezmények jelentettek.  

A 2. hágai konferencia záródokumentumában 13 egyezményt írtak alá. Az 1899-ben 

elfogadott  I. Hágai Egyezmény a nemzetközi viszályok békés elintézéséről átdolgozása 

1907. évi I. egyezményként máig érvényben van. Átvéve és kibővítve az ugyancsak 1899-

ben létrehozott szárazföldi hadviselés szabályairól és szokásairól szóló II. Hágai 

Egyezményt, többek között írásba foglalták az ellenségeskedés megkezdésének szabályait 

(1907/III.) a szárazföldi és tengeri hadviselés szabályait (1907/IV./VI.-X.)113, illetve a 

                                                                                                                                                   
In: http://www.pca-cpa.org/és http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/50.html (hozzáférés: 2011. 
július 06.) 
Az Állandó Választottbíróság mellett az 1. világháború után megalakuló Népszövetség létrehozta az Állandó 
Nemzetközi Bíróság (Permanent Court of International Justice) intézményét, melynek utódintézménye a 2. 
világháború után az ENSZ megalakulásával a hágai Nemzetközi Bíróság (International Court of Justice) lett, 
ez az ENSZ legfőbb bírói szerve. 
111 Apponyi emlékiratai szerint az 1904-ben St. Louisban megrendezett IPU konferencia szólította fel az 
amerikai elnököt, hogy tegyen javaslatot egy újabb hágai konferencia összehívására, aki ezt elfogadta, de a 
konferencia összehívását végül tiszteletből átengedte az orosz cárnak In: Apponyi A.: Emlékirataim. II. kötet, 
Budapest, Pantheon, 1934, 122. 
112 Érdekes kiemelni, hogy a hadijogi szabályozási kísérletekben az orosz uralkodók a 19. század második 
felétől folyamatosan kezdeményező szerepet vállaltak, amit sok kortárs azzal magyarázott, hogy az Orosz 
Birodalom nagyhatalmi mozgástere a krími háborút követően beszűkült, gazdaságilag sem tudott lépés tartani 
az európai hatalmak fegyverkezési versenyével, ezért próbálta lelassítani azt.  
113 Az állandóan változó haditechnika kapcsán az egyes hadviselési módok és fegyverek korlátozásának 
kérdése dilemma elé állította a konferencia résztvevőit. A problémát végül Fjodor Fjodorovics Martens, az 
orosz delegáció jogi vezetője oldotta meg a róla elnevezett ’Martens-klauzulával’, amelyet a szárazföldi 
háború szabályait rögzítő 1907/IV.-es egyezménybe foglaltak, ennek értelmében olyan jövendő hadviselési 
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semleges államok helyzetét, jogait és kötelességeit (1907/V. és XIII.). A Nemzetközi 

Zsákmánybíróság felállításáról szóló XIII. egyezmény hatálybalépése a kevés aláíró miatt 

elmaradt. Először korlátozták - bár még nagyon csekély mértékben - a háború indításának 

jogát az argentin-amerikai ’Drago-Porter’ egyezményben (1907/II.), melyben az aláíró 

államok vállalták, hogy „nem nyúlnak a fegyveres erőkhöz oly szerződéses követelések 

behajtása végett, melyeket az egyik ország kormánya, mint az állam polgárait megilletőket, 

egy másik ország kormányától követel”, csak olyan végső esetben, amikor semmilyen 

közvetítés, vagy választottbíráskodás nem vezet eredményre.114  

 Az első világháború kitöréséig 24 ország ratifikálta a választott döntőbíróságról szóló 

egyezményt. A szárazföldi és tengeri hadviselés szabályait előíró 1907-es egyezményeket 

35 ország fogadta el magára nézve kötelezőnek.  Ferenc József 1909 nov. 17.-én írta alá az 

1907-es hágai hadijogi rendelkezésekről szóló egyezményt, a nemzetközi döntőbíróság 

kötelező jellegét előíró pontot, valamint a robbanó lövedékek tiltását azonban nem hagyta 

jóvá.115 A magyar országgyűlés az 1913. XLIII. számú törvényben cikkelyezte be a két 

hágai békekonferencia uralkodó által jóváhagyott cikkelyeit. A Hágai Döntőbíróság 

intézményét az I. világháborúig a nagyhatalmak 15 alkalommal vették igénybe, főleg az 

USA, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország. A tervezett harmadik hágai 

konferencia a háború miatt már nem valósult meg.  

A hágai konvenciók jogi szabályaival párhuzamosan sor került az 1864-es I. genfi 

egyezmény továbbfejlesztésére is, és 1906-ban megkötötték az előbbi helyébe lépő II. 

genfi egyezményt, amely a korábbinál részletesebben szabályozta a sebesültek, 

egészségügyi alakulatok, elfogott katonák-hadifoglyok, megkülönböztető jelzések 

helyzetét. A vöröskereszt védett jelvénye mellett, az 1876 óta folyamatos török kérést 

teljesítve, egyenértékű jelzésként fogadták el a vörös félholdat.116  

                                                                                                                                                   
módok esetén, amelyek szabályozására ezen egyezmény még nem térhetett ki, az általános nemzetközi 
jogelvek, a szokásjog és a közlelkiismeret szabályai lesznek mérvadóak. Ezzel a joghézag máig 
kiküszöbölhető a modern fegyverkezés, háborús bűnök stb. esetében. Az első, majd a második hágai 
konferencián elfogadott szárazföldi hadijogi egyezmények teljesen 1874-ben Martens által kidolgozott 
brüsszeli egyezményre épültek, így Martens a hágai hadijog szellemi atyjának tekinthető, miközben mindkét 
békekonferencián jelentős szerepet töltött be, tovább nyomatékosítva az orosz szerepvállalást a 19.-20. 
század fordulójának humanitárius és hadijogi törekvéseiben. 
114 Kovács, Péter: Nemzetközi közjog. 2006, 35.-36. 
115 Vö: Székely Gábor: Békekonferenciák Hágában és a Balkán, 1999, 67. 
116Mivel a vörös keresztet eredeti céljával ellentétben, számos kultúrában máig a keresztény jelképként 
azonosítják, 2005 óta egy harmadik megkülönböztető jelkép – a vörös kristály is megszületett, hogy vallási 
megggyőződésre való tekintet nélkül mindenhol elfogadható legyen.  
A genfi egyezményeket 1929-ben továbbfejlesztették, a jelenleg érvényben lévő négy genfi egyezményt (a 
szárazföldi fegyveres összeütközések betegeinek és sebesültjeinek védelméről; a tengeri fegyveres 
összeütközések betegeinek, sebesültjeinek és hajótöröttjeinek védelméről; a hadifoglyok védelméről; az 
ellenséges hatalom által megszállt területek polgári lakosságának védelméről) a II. világháború taapasztalatai 
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A két hágai konferencia mérlegét az első világháború után visszatekintve Apponyi röviden 

így vonta meg: "Ma ez az egész hágai békemű egy meghiúsult kísérlet emlékét képviseli; 

de akkor nagy reményeket lehetett hozzája fűzni és valóban alkotott is egyet-mást, ami a 

reményeket megalapozta, p.o. a nemzetközi választott bíróságot [...]"117 

2.5. A nemzetközi békemozgalom ’arcai’ 
 

A 19.-20. század fordulójára az intézményesült békemozgalmi szervezetek tevékenysége 

messze túlnőtt a kezdeti kereteken. Tevékenységük a két hágai konferencia 

megvalósításában játszott szerepükkel érte el csúcspontját. Az IPU mellett azonban nem 

tudtak további politikai befolyásra szert tenni, így nem is tudták felvenni vele a versenyt. 

Aktivitásukat ezért mindinkább a közvélemény befolyásolására összpontosították, s 

kiterjedt publikációs és propagandatevékenységet folytattak. Bertha von Suttner ezt a fajta 

munkát a háborút megelőző években különösen fontosnak tartotta: "a reklámok korában 

élünk" fogalmazta meg naplójában 1912-ben.118 

Ezzel együtt a békemozgalom vezető személyiségeinek körében korántsem uralkodott 

egyetértés a követendő stratégiát és módszereket illetően.  Figyelemreméltó azonban, hogy 

bár a nyilvánosság fontosságát senki nem vitatta, nem éltek a széles néptömegek 

mozgósításának lehetőségével. Egyedül a ’cárkiáltvány’ érdekében szerveztek tömegeket 

megmozgató támogató kampányokat, s leginkább Németországban, ahol számos, a 

békemozgalommal hasonló célokért küzdő szervezet is csatlakozott hozzájuk. A 

Margarethe Lenore Selenka német zoológus, nőjogi aktivista és pacifista által Münchenben 

alapított nemzetközi béke-nőszervezet például több száz nagyszabású támogató 

rendezvényt szervezett. A  Bertha von Suttner rokonszenvét élvező Bizottság a 

Békekonferencia Rendezvényeiért (Komitee für Kundgebungen zur Friedenskonferenz) is 

nagyméretű kampányokba kezdett Berlinben a baloldali liberális Reichstag-képviselők 

                                                                                                                                                   
alapján 1949-ben kötötték meg, 1954-ben és 1977-ben látták el kiegészítésekkel. Mára majdnem a világ 
összes országa csatlakozott az univerzális genfi egyezményekhez. AVöröskereszt nemzetközi szervezete a 
genfi konvenciók révén nemzetközi jogalanyiságot nyert szervezetként működik. A ’hágai jog’ a hadviselés 
szabályait, a ’genfi jog’ a háború áldozatainak védelmét tartja szem előtt. Miután az ENSZ Alapokmány 
kimondta az erőszak és a háború tilalmát, a ’hágai jog’ fejlesztése helyett a hadijogi szabályokat a ’genfi 
jogba’ importálták, és megkezdődött az összeolvadás, mára pedig a hadijog helyett is általánosan a 
’humanitárius nemzetközi jog’-ról beszélnek. A hágai egyezmények gyakorlati alkalmazását egészen a 2. 
világháború végéig, a genfi egyezményeket 1929-ig jelentősen korlátozta az ún. ’si omnes (ha mindenki)’ 
klauzula, amely az egyenlő elbánás elve miatt kimondta, hogy az egyezmények csak olyan fegyveres 
konfliktusban érvényesíthetőek, ahol az összes résztvevő fél aláírta és magára érvényesnek fogadta el őket. 
Vö.: Kovács, Péter: Nemzetközi közjog. 2006, 538-541. 
117 Apponyi: Emlékirataim. II. 1934. 235. 
118 Tagebuch, 1912. jun. 25. Idézi: Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner. Das Lebensbild einer grossen Frau. 
Wien, Österreichischer Bundesverlag, 1964. 111. 
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(többek között A. Jacobsen, Max Hirsch híres közgazdász, szakszervezeti vezető, valamint 

Bismarck nagy ellenfele, Rudolf Virchow a nemzetközileg ismert orvos és politikus) 

támogatásával.  A Neue Hamburger Zeitung pedig felhívással fordult ismert bel- és 

külföldi személyiségekhez, hogy nyilatkozzanak a ’cárkiáltványról’, majd a beküldött 

nyilatkozatok közül többet nyilvánosságra is hozott 1898. szeptemberi számaiban. (A 

magyar békeegyesületi személyiségek közül Türr István válaszait adta közre, Jókai Mór 

válasza csak Bertha von Suttner lapjában a Die Waffen nieder! tudósításában maradt fent.) 

A Neue Hamburger Zeitungban megjelentetett nyilatkozatokat több korabeli német újság is 

közölte, miáltal a békemozgalmat foglalkoztató legfontosabb kérdések jelentős 

közfigyelmet kaptak. E nagyszabású akciók is mutatták, hogy a 19. század végére a német 

és az osztrák békemozgalom, valamint vezetői is (felsorakozva a hagyományosan erős 

amerikai, angol és francia mozgalom mellé) egyre erősebb és nagyobb befolyásra tettek 

szert.119 Komoly szerepet vállaltak az elméleti kérdések felvetésében, tisztázásában és 

kidolgozásában is.  

Halaszthatatlan (elméleti) tennivalóként tűnt fel a mozgalomnak és résztvevőinek 

identifikációját megjelenítő elnevezések (vagyis fogalmak), mindenekelőtt a pacifizmus 

pontosítása és árnyalása. A pacifizmussal foglalkozó korabeli ill. modern munkák 

egybehangzóan megállapítják, hogy az első világháborút megelőzően a szót leginkább a 

szervezett békemozgalom megjelölésére használták. A 20. század elején a latin 

pacificare120 szóból alkotott kifejezés bevezetése előtt a szervezett béketörekvések és 

képviselőik önmegnevezése a ’békebarát’ (Friedensfreunde - friends of peace - amis de la 

paix stb.) volt, s ezek voltak használatosak a sajtóban és a közbeszédben is. (Az új 

fogalom/elnevezés megalkotásával és bevezetésével kapcsolatban eltérő vélemények 

fogalmazódtak meg a békeirodalomban.) Többen E. Arnaud politikai újságírót tartják 

számon a szó megalkotójaként. Arnaud 1901- ben az Indépendence Belge c. napilapban 

megjelent cikkében javasolta a ’pacifista’ megjelölést a békemozgalomra és 

résztvevőire.121 A World Encyclopedia of Peace a modern pacifizmus - fogalom 

használatának elterjedését az első világháborúval hozza összefüggésbe.122 

                                                 
119 Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 46. 
120 A pacifizmus szó a latin pacificare-ból származik (pacificare=pax, pace+facio, facere) szó szerint: békét 
csináló. 
121 Székely Gábor a nemzetközi békeszervezetek történetéről írott könyvében– más források alapján – 
pacifizmus kifejezés első használójaként E.Paguet-t nevezi meg, aki Le pacifisme (Parizs 1908) c. 
munkájában alkalmazta a szót. Paguet így akarta megkülönböztetni a békebarátok passzív mozgalmaitól az 
aktívan tevékenykedő polgári békemozgalmakat. Vö. uö. Béke és háború, 1998, 363. 
122 World Encyclopedia of Peace,1986, 2. kötet, 149. 



58 
 

Mindezek mellett is említést érdemel, hogy a háború előtti nemzetközi békemozgalom 

egyik legjelentősebb alakja Alfred H. Fried az általa kiadott német békeegyesületi 

újságban, a Friedenswarte-ben már 1901-ben megindokolta a pacifizmus-fogalom 

bevezetésének szükségességét: "A régi szó: ’békebarát’ kezdi elveszíteni hitelét. Sosem 

volt a legmegfelelőbb megjelölése törekvéseinknek. A barát szó túl erőtlen, kevésbé 

kifejező az itt használt összefüggésben.[...] A békebarát tulajdonképpen olyan, amilyenek 

mi nem akarunk lenni: ő ugyanis a béke fegyveres hatalmak általi fenntartásában hisz és 

nem a továbbfejlesztett, megszilárdított jogrendszer által biztosított békében. A 

békebarátok, ahogy ez az elnevezés is mutatja: plátóiak, kiforratlanok, nem elkötelezettek, 

bizonytalanok, felületesen kezelik a dolgokat és ezzel nekünk számos vonatkozásban 

ártanak. Így elhomályosították céljainkat és némelyek megengedték maguknak, hogy 

olyanokat is hozzánk kapcsoljanak, akik egyáltalán nem tartoznak hozzánk. Mindez 

lehetővé tette ellenfeleinknek, hogy egészen másként lássanak bennünket, mint ahogy 

minket a valóságban látniuk kellene. Az ő szemükben a békebarát egy kedves fickó, de 

rossz muzsikus, egy olyan ember, aki nyitott ajtókat dönget, mivel valójában mindenki a 

béke barátja. Ebben a korábbi megjelölésben semmilyen utalás sincs arra, hogy mi milyen 

módon kívánjuk elérni ezeket a céljainkat, ami által mi minden más platonikus 

békebaráttól különbözünk, semmivel sem utal arra, hogy mi nem tétlen-naivan akarunk 

egy állapotnak örülni, hanem komolyan és határozottan elő akarjuk idézni a dolgok új 

állapotát."123  

Fried azután 1904-ben megjelent főművében (Handbuch der Friedensbewegung124) a 

’tudományos pacifizmus’ elméletét is kidolgozta, azzal a céllal, hogy a pacifizmust a 

korabeli politikai ideológiákkal azonos rangra emelje, és a művelt rétegek számára 

vonzóvá tegye. Miközben tagadta az etikai motiváció szükségességét, azt hangsúlyozta, 

hogy a békemozgalomnak egyáltalán nem szükséges további híveket toboroznia, mert a 

pacifizmusnak, mint tudományos szintű irányzatnak a céljait a széles tömegek is 

fokozatosan magukévá fogják tenni. A pacifistáknak nem kell további politikai 

tevékenységre törekedniük, elég, ha egyszerűen ’béketechnikusokká’ (Friedenstechniker) 

képzik magukat. A ’tudományos pacifizmusnak’ a háborút nem tünetként kellene 

leküzdenie, hanem a konfliktust kiváltó tényezőket kell hatástalanítania. Közülük a 

legfontosabbnak az államok együttélésének szabályozatlanságát tartotta, sőt a korabeli 

                                                 
123 Fried, Alfred Hermann, Friedensfreund. Föderalist oder Pazifist? In: Die Friedens-Warte, 1901, Idézi: 
Hermes Handlexikon, Die Friedensbewegung, 1983, 300. [német eredetiből fordítva] 
124 Fried, Alfred H., Handbuch der Friedensbewegung, I-II. Bd. Berlin-Leipzig, 1904, 21911-1913. 
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államközi kapcsolatokat egész egyszerűen anarchiaként jellemezte. Úgy vélte, ebben a 

rendezetlen helyzetben nem lehet ’békéről’ beszélni, csupán ’háború nélküli állapotról’ 

(Nicht-Krieg). E helyzetjellemzés helyességének kétségbevonása nélkül is elmondható, 

hogy Fried ’tudományos pacifizmus’ elmélete az utópikus gondolkodás jegyeit mutatja. 

Ráadásul, az általa sugallt törvényszerű, elkerülhetetlen fejlődés elmélete egyenes úton 

vezet(het)ett el a pacifisták passzivitásához.125 

Ludwig Quidde (1858-1941) a német békemozgalom másik központi alakja és vezetője, 

történész és ismert demokratikus-republikánus elkötelezettségű politikus, aki A 

militarizmus a mai Német Birodalomban. Vádirat egy német történésztől126című művével 

az egyik legjelentősebb német háborúellenes tanulmány szerzőjeként vált ismertté, Fried 

’szükségszerűség-elméletével’ szemben azt vallotta, hogy a pacifizmus „nem pusztán 

tudomány, nem pusztán érdekeket megjelenítő mozgalom, hanem az emberiség akaratának 

egyik iránya”127, tehát igenis erkölcsi tényező. Idealizmus nélkül a békemozgalom 

lehanyatlik, a békéért aktívan küzdeni kell, vallotta Quidde, aki ezt a nézetét liberális 

délnémet Demokratikus Néppárt tagjaként a politikában is képviselte.128  

A századforduló pacifizmusára legnagyobb hatást gyakorló elméletek és személyiségek 

sorából nem maradhat ki az angol Norman Angell (1872-1967) újságíró, közgazdász, 

baloldali liberális beállítottságú politikus, később munkáspárti képviselő sem. 1910-ben a 

Daily Messenger párizsi tudósítójaként jelentette meg nagyhatású művét A nagy illúzió 

(The Great Illusion) címmel, amely még abban az évben több nyelven is megjelent,  és 

akkor óriásinak számító 20.000 példány fogyott belőle (magyarul Kunfi Zsigmond 

fordításában csak 1915-ben adták ki Rossz üzlet a háború címmel). A mű alapgondolatai 

észrevehető kölcsönhatásban állnak Alfred H. Fried korábbi és későbbi műveivel.  

Figyelemreméltó, amit Angell az egyre növekvő gazdasági és társadalmi összefonódásról 

és a belőle következő egymásrautaltságról ír, vagyis: hogy már kezdeteiben felismerte a 

mai modern kor globalizációs jellegét. Úgy vélte, minden konfliktus azonnal háborúhoz 

vezet, melynek elkerülésére egyetlen út az együttműködés kialakítása. Egyúttal hosszas 

elemzéssel kívánta bizonyítani, hogy a háborúk gazdaságilag és társadalmilag is jóval több 

kárt okoznak, mint amennyi hasznot hozhatnak. A társadalom és az egyének háborúval 
                                                 
125 Wolfrum, Edgar, 2003, 94. 
126 Der Militarismus im heutigen Deutschen Reich. Eine Anklageschrift. Von einem deutschen Historiker. 
először megjelent 1893-ban. 
127 „nicht nur eine Wissenschaft, auch nicht nur eine Interessenbewegung, sondern ebenso eine 
Willensausrichtung in der Menschheit” Idézi németül: Wolfrum, Edgar, 2003, 94../ magyarul Székely, 
Gábor, Béke és háború, 1998, 46. 
128 Quidde 1927-ben Ferdinand Buisson-nal, a népszövetségi gondolat egyik előharcosával közösen 
megkapta a béke-Nobel-díjat. 
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kapcsolatos beállítódásának átalakulását a háborúk valós körülményeinek széles körű 

feltárásától várta. Nagy visszhangot keltettek a nemzetközi békemozgalmat kritizáló 

megállapításai, mivel a békemozgalom egészét a pacifizmus radikális ágával és a 

’tolsztojanizmussal’ azonosítva bírálta módszereit és működését. Jónak, de haszontalannak 

ítélte a háborúk erkölcsi alapú támadását, amíg bármely politikai csoport és felfogás 

hasznot remélhet a háborútól. Egyetlen célravezető megoldásnak a politikai elvek alapvető 

átformálását tartotta. Ilyen alapon bírálta a hágai békekonferenciákat is: félrevezető azt 

várni – jelentette ki –, hogy puszta törvényi úton meg lehet akadályozni a háborút. 

Elemzését bizakodva zárta, de kiemelte, hogy csak hosszú távú, akár évszázados 

fejlődéssel lehet elérni a helyzet javulását.129  

Angell 1912-től indította el Londonban a War an Peace (Háború és Béke) című lapot, 

amelyet a háborús években is kiadott, s amelyben a háború kitörésekor is nyíltan vállalta 

háborúellenes nézeteit. 1931-ben lovagi címet kapott, majd 1933-ban a Népszövetség 

végrehajtó tanácsának tagjaként béke-Nobel-díjjal tüntették ki. 

 

2.5.1. A pénzügyi támogatók: Nobel és Carnegie 
 

Nem vitatható, hogy a háború előtti békemozgalom alakulását nagy mértékben 

befolyásolták pénzügyi támogatói: nélkülük a mozgalom legjelentősebb eredményei és 

szervezetei nem jöhettek volna létre. A 19-20. század fordulóján két alapvető jelentőségű 

felajánlás növelte meg a mozgalom súlyát és erejét. Alfred Nobel (1833-1896), a dinamit 

feltalálója és a századvég egyik leggazdagabb vállalkozója, 1895-ös végrendeletében a 

következőképpen rendelkezett 35 millió svéd korona összegű vagyonrészéről: „A t őke, 

melyet végrendeletem végrehajtói biztos értékpapírokban fognak elhelyezni, 

alapítványként kezeltessék, melynek kamatait évenkint jutalomképp azok között osszák 

szét, kik a lefolyt évben az emberiségnek a legnagyobb szolgálatot tették.” A kamatokból 

öt egyenlő összegű díjat kívánt létrehozni, melyek közül egyik a béke-Nobel-díj lett: „egy 

rész annak, ki az emberiség testvériesülésére, az állandó hadsereg megszüntetésére vagy 

leszállítására, valamint békekongresszus alapítására vagy terjesztésére a 

leghatározottabban közreműködött.”130 

                                                 
129 Vö: Angell, Norman: Rossz üzlet a háború. Ford. Kunfi Zsigmond, Budapest, Népszava Kiadása, 
1915/Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 48-50. 
130 Részletek Alfred Nobel Testamentumából (1895) Idézi: A Magyar Szt. K. O. Békeegyesületének 
Évkönyve. 1896, 9. 
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A békemozgalom maga bizonyos kritikával fogadta a díjakat, mert odaítélésükbe szinte 

csak áttételesen szólhatott bele. (Később az a kritikai vélemény is hangot kapott a 

nemzetközi sajtóban, mely szerint sokan éppen a díjak reményében kezdeményeznek 

valamilyen békeakciót. Hasonló kijelentést tett maga Ludwig Quidde is, még díjazását 

megelőzően az 1920-as évek elején.) 

A másik hasonlóan jelentős felajánlás Amerikából érkezett, az acélipari multimilliárdos 

Andrew Carnegie-től, aki már az interparlamentáris intézményesülés elindítását, az 1889-

es alapító konferencia anyagi támogatását is magára vállalta, valamint az Állandó 

Választottbíróság székhelyének, az 1913. augusztus 28-án megnyitott Hágai 

Békepalotának építését is finanszírozta.131 1910-ben Nobel mintájára 11,5 millió dollár 

értékű 5%-ot kamatozó értékpapírokból álló alapítványt tett a háború eltörlésének 

gyorsítására a béke érdekében dolgozó szervezetek számára.132 A Carnegie Endowment for 

International Peace133 finanszírozásával működött a Berni Békeiroda (International Peace 

Bureau) 1914-ig, amikor is hirtelen döntéssel megvonták tőle a pénzt, mondván, hogy az 

alapítvány csak a szervezetek elindulását hivatott segíteni, működtetésüket már nem. Így 

azután a központi iroda működése éppen a háború kitörésekor került válságba.  

 

2.6. A békemozgalom a háború előestéjén 
 
A békemozgalom vezető személyiségei az első világháború előestéjén, a folytonos háborús 

konfliktusok és a kiéleződő fegyverkezési verseny időszakában már a mozgalom 

legsúlyosabb problémájaként nevezték meg az egység hiányát. A századfordulótól kezdve 

e felismerés szellemében a békeszervezetek új formáiként olyan szervezetek is létre jöttek, 

amelyek az országok közötti megbékélés hatékonyabb elősegítését célozták meg. Ilyen volt 

az 1905-ben Franciaországban létrehozott Nemzetközi Megbékélés (Conciliation 

Internationale) nevű szervezet, amelynek testvérszervezetei is alakultak: 1906-ban 

Amerikában (American Assosiation for International Conciliation), majd 1912-ben 

Németországban (Deutsche Verband für Internationale Verständigung). Ezekben a 

csoportosulásokban a pacifisták mellett a pacifista eszközöket kevesellők is nagy számban 

                                                 
131 A tiszteletet parancsoló épület, amellyel a Hágai Konvenciók jelentőségét is nyomatékosítani kívánták, 
ma is a Választottbíróság székhelye. 
132 Erről tudósít többek között a Nemzetközi Élet, Budapest, 1912, 7., 6. 
133 Az alapítvány egy amerikai kuratórium döntése alapján rendszertelenül osztja szét a támogatásokat. 
Működését később számos kritika érte, valószínűleg megalapozottan, hiszen az anyagi támogatást egyre 
inkább csak amerikai szervezetekre korlátozta. A ma is fennálló szervezet hivatalos weboldala: 
http://www.carnegieendowment.org (hozzáférés: 2011. április 25.) 
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képviseltették magukat.134 Fontosnak tartották a háborúra való készülődés hangulatában 

mindjobban elhatalmasodó sovinizmus elleni küzdelem felerősítését, s a küszöbön álló 

háború megakadályozására többen akár a munkásmozgalommal való összefogásra is 

hajlottak volna. Ez idő tájt ismét, s több vonalon is kapcsolatba lépett egymással a béke- és 

a szocialista mozgalom. Míg a szocialista szervezetek jelentős tömegdemonstrációkat és 

sztrájkokat szerveztek a háborús törekvések ellen, addig a békemozgalom eszköztárában 

továbbra sem jelentek meg a polgári engedetlenség körébe tartozó eszközök. Mint 

hatástalanságuk egyik okát, főként a háború kitörése körüli években vetették ezt szemükre 

bírálóik. A háború kitörésekor azonban természetszerűleg kiütközött a megosztottság 

magán a békemozgalmon belül is: sokan nemzeti érzéstől vezérelve támogatták országuk 

háborúba való belépését, mások – megtagadva addigi nézeteiket, sőt elkötelezettségüket – 

a háborútól várták az új békésebb világrend megteremtésének feltételeit. Ezzel éppen a 

legnagyobb kihívás idején vallott kudarcot és hullott darabjaira a nemzetközi 

békemozgalom összefogása 1914-ben. Különösen érzékletesen örökítette meg ezt a 

helyzetet a Német Békeegyesület vezetőjének, Alfred H. Friednek, 1914. augusztus 15.-én 

az egyesület nevében kiadott nyilatkozata: „Semmi kétségünk nem lehet azok iránt a 

kötelességek iránt, amelyek ránk, a béke barátaira a háború idején hárulnak. Mi, a béke 

német hívei mindig elismertük a nemzeti védelmi háború jogát és kötelességét. Mi külföldi 

barátainkkal együtt mindent elkövettünk, ami csak gyenge erőnkből tellett, annak 

érdekében, hogy megakadályozzuk a háború kitörését. Most azonban, amikor […] 

népünket keletről, északról és nyugatról veszélyeztetik, és sorsfordító harcot vív, a béke 

minden híve éppúgy teljesíti kötelességét a hazával szemben, mint ahogyan minden más 

német teszi azt.”135 

 

  

                                                 
134 Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 47. 
135 „Über die Pflichten, die uns Friedensfreunden während des Krieges erwachsen, kann kein Zweifel 
bestehen. Wir deutsche Friedensfreunde haben stets das Recht und die Pflicht der nationalen Verteidigung 
anerkannt. Wir haben versucht, zu tun, was in unseren schwachen Kräften war, gemeinsam mit unseren 
ausländischen Freunden, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Jetzt, da […] unser Volk von Ost, 
Nord und West bedroht, sich in einem schicksalsschwerem Kampf befindet, hat jeder deutsche 
Friedensfreund seine Pflicht gegenüber dem Vaterlande genau wie jeder andere Deutsche zu erfüllen.” Idézi 
németül: Riesenberger, Dieter, Geschichte der Friedensbewegung in Deutschland, 1985, 98-99. / magyarul: 
Székely, Gábor, Béke és háború, 1998, 58. 
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3. A békemozgalom Ausztriában 

3.1. A háború és béke kérdései az ausztriai közéletben 
 
A békemozgalom eszméi és céljai a Monarchia osztrák felének közéletében először az 

1870-es évek második felében jelentek meg. A békegondolatot (például az általános 

európai leszerelés kérdéséhez kapcsolódva) először a liberális parlamenti képviselők, majd 

a szociáldemokraták tűzték zászlajukra. Ahogy az Angliában történt, eleinte Ausztriában is 

parlamenti és kormányzati szinten vetődött fel legnagyobb súllyal a háborúk 

kiküszöbölésének kérdése. 

A mozgalmi indíttatású pacifisták eleinte társasági szinten szerveződtek, s csakhamar 

Bertha von Suttner köré csoportosultak. Ebből a körből nőtt ki később a szervezett osztrák 

békeegyesület, amely néhány liberális képviselő támogatásán kívül más hatalompolitikát 

befolyásolni képes erő segítségre nem számíthatott, ezért leginkább erkölcsi nyomással és 

propagandatevékenységgel próbálta maga mellé állítani a hazai és nemzetközi mérvadó 

köröket és a közvéleményt.136 

Az osztrák békeegyesület alakulását, ahogy a magyarét is nagymértékben elősegítette, 

hogy már hosszabb ideje a liberálisok kormányoztak a birodalom mindkét felében. Mindez 

azonban nem jelentett egyszersmind politikai nézetazonosságot is. És nem jelentett 

érdekazonosságot sem. Valójában a Monarchia egészében a tényleges politikai hatalom 

három kézben összpontosult: az osztrák és a magyar parlament, valamint kormányaik 

mellett az uralkodó is jelentős jogköröket birtokolt. A gyakorlatban az alkotmányos 

berendezkedés hiányosságai és korlátai lehetővé tették, hogy az uralkodó a végrehajtásba is 

beavatkozzon, illetve alkalmanként államai felett álló abszolút uralkodói jogköröket 

gyakoroljon.137 Ebből következően a nyugati alkotmányos monarchiákkal ellentétben, az 

uralkodó hatalmi mozgástere messze túlnőtt a puszta reprezentációs szerepkörön, vagyis az 

Osztrák-Magyar Monarchia esetében a klasszikus parlamentáris monarchia alapelve – 

miszerint az uralkodó uralkodik, de nem kormányoz – nem érvényesült. Az osztrák 1867-

es decemberi alkotmány később gyakran alkalmazott 14. §-a, az ún. ’szükségrendelet’ 

                                                 
136 Vö: Laurence, Richard R., The Peace Movement in Austria 1867-1914, In: Wank, Solomon, Doves and 
Diplomats. Foreign Offices and Peace Movement in Europa and Amerika in the twentieth Century, 
Connecticat, USA, Greenwood Press, 1978, 21. 
137 Vö: Rumpler, Helmut: Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der 
Habsburgermonarchie. Österreichische Geschichte 1804-1914. (Hrsg. Wolfram Herwig) Wien, Überreuter, 
1997 
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lehetőséget biztosított a birodalmi tanács nélküli ügyvivő kormányzásra.138 Miközben 

Magyarországon erősek voltak az alkotmányos hagyományok, az osztrák alkotmánynak 

nem voltak tradíciói. Az 1867. év decemberében életbe lépett alkotmány139 a ciszlajtán 

területeken törvényes szinten először biztosította az alkotmányosság és a jogállamiság 

alapkövetelményeit, s működőképes parlament életre hívását. Ez utóbbi széles körű 

törvényhozói joggal, miniszteri felelősséggel és saját kormánnyal rendelkezett, de csak 

belpolitikai kérdésekben dönthetett, a kül-, had- és pénzügyeket a közös birodalmi 

kormány intézte. (Így pl. hadügyi döntésekben az osztrák parlament egyetlen befolyásolási 

lehetősége a szavazás megtagadása volt.)  

Ugyanakkor az osztrák alkotmány korszerű alapjogokat is biztosított állampolgárainak, 

kimondta például az osztrák állampolgárok személyi és vagyoni sérthetetlenségét, a 

vallásgyakorlás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, a törvény előtti 

egyenlőséget, valamint azt is, hogy a polgári és a politikai jogok felekezettől függetlenül 

mindenkit megilletnek.140 A gyakorlatban azonban e szabadságjogokat a korona által 

működtetett állami bürokrácia gyakran korlátozta. Így például a működési engedélyért 

folyamodó egyesületeket az adminisztrációs hivatalok bármikor felforgatónak, politikailag 

veszélyesnek minősíthették és megtagadhatták bejegyzésüket, lehetetlenné téve ezzel 

legális működésüket. Ennek fényében nem meglepő, hogy az osztrák békeegyesületek is 

csak erős korlátok között működhettek. A kormány mind civil, mind politikai 

mozgásterüket szigorúan korlátozta. A vezetőket, valamint mindenféle egyesületi 

rendezvényt és ülést rendszeres titkosrendőrségi megfigyelés alatt tartották. Még 

konzervatívnak tartott köröknek is nehézséget okozott egy-egy hatékony pacifista agitáció 

megszervezése.  

Tovább nehezítette a pacifista elkötelezettségű irányzatok és személyek sorsát a katonai 

szolgálat megtagadásának kérdése. Akik lelkiismereti szabadság megsértésére hivatkozva 

megtagadták a katonai szolgálatot, azok köztörvényes bűnözőknek számítottak az egész 

Monarchiában. Stefan Zweig a Tegnap világa című önéletírásában visszaemlékezve így írt 

erről a kérdésről: "Magamfajta emberhez, meggyőződésemhez méltó magatartás az lett 

volna, ha ’conscientious objectornak’ [katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadó 

személy] nyilvánítom magam a háború idejére, ám az ilyesmi (Angliával ellentétben) 

                                                 
138 Vocelka, Karl, Geschichte Österreichs. Kultur-Gesellschaft-Politik, München, Wilhelm Heyne Verlag, 
2002, 216. 
139 Uo.formálisan az első nem a császár, hanem a birodalmi tanács által jóváhagyott alkotmány a 
Monarchiában 
140 Vö: Rumpler, Helmut: Eine Chance für Mitteleuropa. 1997 
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Ausztriánkban a legszigorúbb büntetéssel járt, s valóban a lélek mártíri eltökéltségét 

kívánta volna."141  

Vagyis minden pacifista, antimilitarista jellegű szerveződés és egyéni megnyilvánulás 

szigorú kontroll alatt állt. Ezért, ha törvényesen kívántak működni, el kellett viselniük a 

korlátozásokat. Az ausztriai irányzatok: szociáldemokraták, liberálisok csakúgy, mint a 

szervezett békeegyesület, élén Suttnerrel, tudomásul vették e feltételeket és működésüket 

hozzájuk igazították.142 Radikális lépésekre egyik csoport sem szánta el magát. Ezért sokan 

opportunizmussal, megalkuvással vádolták őket.  

A parlamentben eleinte (1867 és 1879 között) a német liberálisok voltak többségben: az 

ipar- és a pénzvilág, valamint a művelt polgári elit, vagyis a német nagyburzsoázia 

képviselői, akiknek hatalmát műveltségük és gazdasági erejük támasztotta alá.143 A 

liberális kormány ugyan jelentős lépéseket tett a modern jogrendszer kiépítésére, de nem 

engedte a választójog kiszélesítését, mert féltette az amúgy is kisebbségben lévő németség 

pozícióit. Az osztrák liberálisok első háborúellenes felszólalását is részben hasonló 

érdekmegfontolások motíválták: attól félve, hogy újabb szláv területek megszerzése 

veszélyezteti a németség hatalmát a birodalmon belül, határozottan ellenezték a Monarchia 

nagyhatalmi törekvéseit a Balkánon. Háborúellenességüket csak erősítette, hogy a 

Birodalom gazdasági fejlődésében minden más társadalmi csoportét meghaladta 

érdekeltségük. Ezért lett – az európai fegyverkezési verseny kiteljesedését megelőzve – a 

katonai költségvetés a liberálisok egyik fő célpontja már az 1860-70-es években. Az angol 

fegyverzetcsökkentési javaslatok hatására ők is felemelték szavukat a leszerelés ügyében. 

Német nyelvterületen az első javaslat a parlamenti országok képviselőinek e téren 

kifejtendő szorosabb együttműködésére az osztrák Robert von Walterskirchen 1870 

augusztusában tartott beszédében hangzott el.144 Néhány év múlva, 1875-ben 

Walterskirchen kollégája, Adolf Fischhof liberális parlamenti képviselő közfigyelmet keltő 

cikksorozatot jelentetett meg a Neue Freie Presse-ben, amelyben javasolta, hogy Európa 

                                                 
141 Zweig, Stefan, A tegnap világa. Bp., Európa, 1981, 211. 
142 Jól szemlélteti az osztrák egyesület múködésének megfigyelését Bertha von Suttner lapjában, a Die 
Waffen nieder!-ben tudósított szinte komikus eset: 1898 szeptemberében az osztrák békeegyesület 
vendégeként angolul adott elő Mark Twain, amikor az előadását bekiabálás zavarta meg. A bekiabáló 
rendőri megfigyelő jelezte, hogy angolul nem lehet előadni, amennyiben azt a hivatalos szervek képviselői 
nem értik és így nem tudják tartalmilag ellenőrizni sem. In: Die Waffen nieder! 1898.10/11. 321. 
143A decemberi alkotmány értelmében a művelt polgárság több adót fizető tagjai is választójoghoz jutottak, 
így pl. az akadémikusok, magasabb hivatalnokok, katonatisztek, magasabb papság köreiből. Az 1873-as 
választójogi reform is meghagyta a cenzusos rendszert, választójogot még ekkor is a lakosságnak csak 
mintegy 6%-a gyakorolhatott. Vö: Vocelka, Karl, Geschichte Österreichs, 2002, 216-217. 
144 Vö.: Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner, 1964, 36. 
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nemzetei egyezzenek meg egy kölcsönös és arányos fegyverzetcsökkentésben.145 Javaslatát 

később pamfletben is megjelentette A kontinentális haderő csökkentése címmel.146 1876-

ban egyik parlamenti felszólalásában pedig interparlamentáris összefogást sürgetett: 

európai képviselői konferencia összehívását javasolta.   Képviselőtársainak egy csoportja 

erre felvetette és megszavazta, hogy az osztrák parlament küldjön képviselőket egy 

spanyol szenátor által tervezett interparlamentáris összejövetelre (a tervezett találkozó 

azonban végül is nem jött létre). Fischofnak, később sikerült megnyernie francia és olasz 

képviselőket is az évenként megrendezendő interparlamentáris konferencia ügyének. A 

tervezett interparlamentáris együttműködés központi témájának a döntőbíráskodást 

ajánlotta, és hangsúlyozta a fegyverkezés korlátozásának fontosságát is.147  

Fischhof fegyverzetcsökkentési javaslatai és (további) interparlamentáris törekvései nagy 

visszhangot keltettek a korabeli bécsi közvéleményben. Az osztrák liberálisoknak több 

mint 20 éves kormányzati időszakuk alatt döntő szerepük volt abban, hogy a többség által 

szorgalmazott haderőfejlesztést bizonyos mértékben korlátok között tartották. A többi 

ország békeegyesületi vezetőivel rendszeres kapcsolatot tartó Fischhof törekvései – 

komolyabb nemzetközi és ausztriai összefogás híján hamarosan feledésbe merültek. 

Az osztrák liberálisok 1879-től (Bosznia okkupációjának ellenzése miatt) a 

kormányzásból, a 80-as évekre pedig a politikai élet színpadáról is jelentősen 

visszaszorultak. Utánuk a konzervatív Eduard Taaffe 14 éves kormányzása következett. 

Ezalatt tovább erősödött a munkástömegek politikai aktivitása, amely már a liberális 

viszonyok között,  az 1870-es években megindult, 1889-ben pedig megalakult az Ausztriai 

Szociáldemokrata Párt (SDAPÖ) is (parlamenti képviselethez azonban csak az 1897-es 

választójogi reform után jutott). Az 1890-es évektől megerősödött a konzervatív német 

nacionalizmus, valamint az antiszemitizmus is, amely politikai színtéren is erőre kapott 

Karl Lueger bécsi polgármestersége alatt (1897-1910).148 A politikai síkról csaknem 

teljesen kiszorult liberálisok visszavonultak a művészet, a kultúra, az irodalom területeire. 

Befolyásuk a szellemi életre nemcsak hogy megmaradt, hanem folyamatosan növekedett, a 

sajtóban elfoglalt kulcspozícióik révén pedig nagy szerepük volt a közvélemény 

alakításában is. Ebben a helyzetben került sor az osztrák békemozgalom kibontakozására.  
                                                 
145 Fischhof Budán született, Bécsben végzett orvosi egyetemet, majd a politikai pályára lépve az 1848-as 
ausztriai felelős kormány belügyminisztere, majd a Kremsier-ben (ma Kroměříž) összeülő alkotmányozó 
gyűlés tagjaként a forradalom visszaszorítása után börtönbüntetésre ítélték. 1861-ben már a magyarokkal 
való megegyezés szószólójaként a dualista államformát javasolva hallatott ismét magáról, 1870-ben a 
Potoczkí-féle liberális kormányban felkínált miniszteri posztot azonban visszautasította. 
146 Laurence, Richard R., The Peace Movement in Austria, 1978, 24. 
147 Vö.: Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner, 1964, 36-37. 
148 Az 1873-as tőzsdekrach hatására Bécsben az antiszemitizmus első jelentős hulláma söpört végig. 
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3.2. Az „Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde”  
 

Bertha von Suttner Die Waffen nieder! című regényének hirtelen jött nemzetközi 

elismertségét, tovább bővülő nemzetközi kapcsolatait, valamint egyes osztrák liberális 

parlamenti képviselőkkel kötött ismeretségeit kihasználva 1889-90-ben nekilátott, hogy 

megalakítsa az első ausztriai békeegyesületet, következő lépésként pedig egy osztrák 

parlamenti csoport felállítását akarta elérni az IPU 1891-es római kongresszusára. A 

Monarchiában ekkor még csupán kis magánjellegű béketársaságok léteztek egymástól 

elszigetelten, pl. Magyarországon is. A megszólított liberális képviselők szkeptikusan 

fogadták a kezdeményezést: az adott belpolitikai viszonyok között megvalósíthatatlannak 

tartották egy esetleges IPU csoport felállítását, és nem hittek abban sem, hogy a (tervezett) 

döntőbírósági intézmény a nemzetközi kapcsolatokban jelentősebb szerepet kaphatna. Így 

azután elutasították Suttner báróné kérését, aki nem mondott le meggyőzésükről, hiszen 

csakis támogatásuktól, pontosabban együttműködésüktől remélhette tervei megvalósulását, 

ezért kitartóan és elszántan folytatta agitációját. (Hihetetlen küzdőképessége szívóssága 

élete végéig megmaradt, nagyrészt ennek köszönhette, hogy olyan eredményeket ért el, 

amelyeket mindenki megvalósíthatatlannak tartott.) Kitartása végül ez ügyben is sikert 

hozott: az 1891-ben Rómában megrendezett 3. IPU-konferencia résztvevői között már ott 

voltak (Alfred Nobel anyagi támogatásával) az osztrák képviselők is.  25 tagú 

küldöttségükben olyan kormányzati előkelőségek is helyet kaptak, mint a miniszterelnök, 

Taaffe gróf és Kállay Béni közös pénzügyminiszter. 

Bertha von Suttner felbuzdulva e sikeren még nagyobb lendülettel látott neki az osztrák 

békeegyesület létrehozásának.  De most már nemcsak személyes kapcsolatait vette 

igénybe, hanem a sajtó nyilvánosságát is. A tekintélyes bécsi liberális lap, a Neue Freie 

Presse 1891 szept. 3-i számában jelentette meg felhívását a békeegyesület megalakítására, 

amelyben részletesen kifejtette véleményét a korabeli fegyverkezési helyzet 

következményeiről. Hangsúlyozta, hogy az ügy nem tűr halasztást, mert a fokozódó 

fegyverkezési versenyben egy európai méretű háborús konfliktus bármikor kirobbanhat. 

Érzékletesen szemléltette a kilátásba helyezett háború szörnyű következményeit, amelyek 

elkerülését csakis a leszereléssel, a nemzetközi jogrend fejlesztésével és Európa civilizált 

államainak szövetségével tartotta lehetségesnek. Végül bemutatta a nemzetközi 

békemozgalom munkáját és céljait, valamint felhívta a figyelmet a békemozgalom további 
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kiterjesztésének szükségességére.149 A felhívás a Die Waffen nieder! szerzőjének 

ismertsége  miatt nem várt nagy visszhangot keltett. Hamarosan több száz jelentkezés 

érkezett. Suttner befolyásos liberális képviselő barátai azonban továbbra is szkeptikusak 

maradtak. Ahogy Alfred Nobel, a régi barát is, aki azonban barátnője kérésére 2000 

guldennel mégis segítette a szervező munkát. Suttner a szkeptikus reakciók ellenére 

megnyerte a Neue Freie Presse főszerkesztőjének további támogatását, aki lapjában 

folyamatosan helyet adott a tagfelhívásoknak és egyesületszervezési híreknek. 

Mindemellett a báróné nem mondott le a személyes meggyőzés eszközeiről sem, levelek 

tucatjaiban kérte a legkülönbözőbb osztrák közéleti személyiségek, elismert írók, 

politikusok támogatását, s nemegyszer célba is ért: Adolf Fischhof például örömmel 

üdvözölte a kezdeményezést és munkája folytatójának tekintette Suttnert.  

Az „Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde” (Osztrák Békebarátok Egyesülete) 

a megjelent felhívás után két hónappal, 1891. október 30-án alakult meg Bécsben a régi 

városházán, elnöke Bertha von Suttner lett.  

 

3.2.1. A tagság és a működés jellege 
 
Suttner kezdetben is, mint egész későbbi békemozgalmi tevékenysége során, fontosnak 

tartotta a prominens és arisztokrata személyiségek megnyerését a békemozgalom ügyének 

népszerűsítésére. Úgy érezte, hogy a köztiszteletnek örvendő személyiségek támogatása 

hívhatja fel leghatékonyabban a figyelmet a háborúellenes célokra. Monarchiabeli 

szervezőmunkájában az angol példát követte: az angol egyesületben ugyanis a 

szigetországbeli "jó társaság" jelentős számban képviseltette magát, az alelnöki posztot 

pedig Westminster hercege töltötte be. Bár Bertha von Suttner közéleti szereplésének 

éveiben sikeresen használta ki arisztokrata származásából adódó társadalmi helyzetét, 

amely nemegyszer az államfőkhöz, uralkodókhoz, politikai vezető személyiségekhez 

elvezető ’nemhivatalos’ diplomáciai utakat is megnyitotta számára, az osztrák és a magyar 

egyesület megalapításánál nem sikerült a Monarchia felső arisztokrata köreit az angolhoz 

hasonló mértékben bevonni a békemozgalmi munkába. 

Az Osztrák Békebarátok Egyesületének indulásakor a tagság főként az alapító elnöknő, 

Suttner báróné - született Kinsky grófnő - arisztokrata barátaiból verbuválódott.  Az 

elnökségben helyet kapott Alfred Wrede herceg, Elimar Oldenburg herceg (igaz, ők nem 

                                                 
149 Vö. Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 152-153. 
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kívántak aktívan részt venni, csak nevüket adták150) Rudolf Hoyos gróf, Camillo 

Starhemberg herceg, Karl Coronini gróf, Ernst von Plener, valamint a legközelebbi barát: 

Bartholomeus Carneri – mindannyian idősebb liberális képviselők. Az arisztokraták mellett 

bankárok, gyártulajdonosok (így például a Czjžek bankár- és gyáros család két tagja: 

Anton és Hans Czjžek), valamint a művelt polgárság, az ún. ’Bildungsbürgertum’ 

képviselői, írók, újságírók, jogászok, filozófusok, egyetemi professzorok is megjelentek az 

elöljárósági tagok között (köztük a német származású neves pszichiáter professzor Richard 

von Krafft-Ebing). E csoportok tagjainak politikai nézetei nyilvánvalóan igen kevéssé 

reprezentálták a vezető politikai elit, s még ennél is kevésbé a széles tömegek 

gondolkodását.151  

Suttner igyekezett megnyerni az egyesületbe az osztrák irodalom és művészélet nagyjait is, 

többek között Marie von Ebner-Eschenbachot és Peter Roseggert152. Marie von Ebner-

Eschenbach ugyan jó viszonyt, amolyan szakmai barátságot ápolt Suttnerrel (származásuk 

és – igencsak eltérő művészi teljesítményük ellenére – írónői helyzetük is sokban 

rokonította őket), s a békeegyesület céljaival is egyetértett, sőt pénzadományokkal segítette 

működésüket, a tagságra való felkérést mindannyiszor határozottan visszautasította. Mint 

kifejtette: családjára való tekintettel nem kíván semmilyen nyilvános szereplést vállalni, 

hiszen már foglalkozásával, írónői létével próbára teszi ’tűrőképességüket’. Marie von 

Ebner-Eschenbach tehát nem kívánta olyan mértékben átlépni a nőknek szánt társadalmi 

mozgásteret, mint Suttner, és írónői szerepén túl nem óhajtott más szerepet vinni a 

nyilvánosság előtt.  Meglehetősen egyértelműen fogalmazott: „Engedje meg nekem, hogy 

mint eddig is, a békebarátok egyesületét csendes egyetértéssel távolról támogassam. A 

nekem legkedvesebb családom sosem próbál meggyőződésemben befolyásolni, akkor sem, 

ha nem osztják azt. Személyes fellépésemet azonban nehezen méltányolnák, ezért ettől 

tartózkodnék, ahogy ezt önnek - Igen Tisztelt Báróné – olyan gyakran tapasztalnia kellett. 

Ebben a kérdésben tekintettel kell lennem családomra, akik velem szemben mindig a 

legliberálisabbak.”153 Peter Rosseger azonban az első határozott elutasítás után 

                                                 
150 Hamann, Brigitte, Bertha von Suttner, 158. 
151 Laurence, Richard R.: The Peace Movement in Austria 1867-1914, 27. In: Solomon Wank: Doves and 
Diplomats. Foreign Offices and Peace Movement in Europa and America in the twentieth Century. USA-
Westport, Greenwood Press, 1978 
152 Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) a 19. század végének egyik legismertebb osztrák író- és 
költőnője, bárói (majd grófi) családból származott. Jómódú származásának köszönhetően írói tevékenységét 
nem kenyérkereset motiválta, inkább felvilágosító célzattal dolgozott. Peter Rosegger (1843-1918) szegény 
paraszti családból származó stájer író és költő. 1876-ban az uralkodó a felsőházba nevezte ki. Élete végéig 
nagyrészt születési helyén élt és dolgozott, a stájer vidék emblematikus népi költőjévé vált. 
153 „Erlauben Sie mir, der Gesellschaft der Friedensfreunde wie bisher auch ferner nur als stille Bekennerin 
anzugehören. Meine liebsten und nächsten Menschen suchen mich nie in meinen Überzeugungen zu beirren, 
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felolvasásokat, előadásokat tartott a békeegyesület javára, cikkeket írt a Die Waffen nieder! 

számára, sőt elöljárósági tagságot is vállalt az egyesületben. Az ismert bécsi színészt, 

Joseph Lewinskyt ugyancsak sikerült szereplésre bírni a békeegyesület javára, hozzá 

hasonlóan ünnepelt feleségével, Olga Lewinszky színésznővel lépett fel nagy sikerrel. A 

’keringőkirály’ Johann Strausst azonban több kísérlet ellenére sem sikerült megnyerni sem 

tagságra, sem pedig annak a béketémáról elnevezett és a békemozgalomnak ajánlott 

keringőnek a megírására, amelyre egy személyes találkozás alkalmával ígéretet tett az 

elnöknőnek.154 

Bertha von Suttner sokáig számított a szociáldemokraták támogatására is, az esetleges 

együttműködésnek azonban az elöljáróság társadalmi hovatartozása miatt is csekély volt az 

esélye. A szociáldemokraták mellett a többi jelentősebb ausztriai párt támogatását sem 

nyerte el. A kormány szimpátiájára sem volt esély, hiszen ebben az időben a liberálisok 

már a perifériára szorultak, a kormányzó konzervatívok pedig egyáltalán nem vették 

komolyan sem Suttner személyét, sem az általa képviselt háborúellenes eszméket. 

Az Osztrák Békebarátok Egyesületének alapító okirata155 alapelvként mondta ki a 

politikamentességet és a humanitárius célokat, ugyanakkor patriótaként jellemezte magát: 

"Az egyesület nem politikai jellegű, nem foglalkozik az osztrák állam belpolitikai 

ügyeivel, [....] Teljesen patrióta jellege van, mivel elviekben a legnagyobb veszélynek a 

háborút tartja, ugyanakkor azonban elismeri, hogy az anyaországért vívott háborúban 

állampolgári kötelesség önfeláldozóan a harctérre lépni és a törvényes hadkötelezettségnek 

eleget tenni.[...] Az egyesület humanitárius, mivel arra törekszik, hogy az erkölcsök 

finomításával előzze meg a háborúkat okozó ellenségeskedést."156 Az egyesület 

alapelveiben nemcsak igyekezett elkerülni minden konfrontációt az állammal, hanem 

hangsúlyozta is összeférhetőségét az állami alapelvekkel. Az alapító okiratból is kitűnik, 

hogy sem Suttner, sem az egyesület nem osztotta az abszolút pacifizmus álláspontját, 

                                                                                                                                                   
gleichviel ob sie auch die ihre ist oder nicht. Ein persönliches Hervortreten meinerseits würden sie aber 
schwerlich billigen, und so unterlasse ich es denn, wie Sie, hochverehrte Frau Baronin, schon oft bemerkt 
haben müssen, bei jeder Gelegenheit. Diese eine Rücksicht bin ich denen schuldig, die mir gegenüber immer 
auf das liberalste Rücksicht üben.”  Marie von Ebner-Eschenbach levele Bertha von Suttnerhez, 1896. 04.18. 
Idézi Hamann. Brigitte: Bertha von Suttner, 1999, 174. 
154 Vö.: Hamann. Brigitte: Bertha von Suttner, 1999, 173-180. 
155 Statuten des Vereines Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde, Wien, 1891. november 6. 
156 „Der Verein ist kein politischer, denn er befasst sich nicht mit den Angelegenheiten der inneren Politik 
des österreichischen Staates, […] Seine Tendenzen sind durchaus patriotische, denn wenn er auch prinzipiell 
das Kriegführen für unheilvoll erklärt, so anerkennt er es doch als Pflicht des Staatsbürgers im Falle eines 
Krieges für das Vaterland mit Selbstaufopferung in die Schranken zu treten und der gesetzlichen Wehrpflicht 
zu entsprechen. […] Der Verein ist aber ein humanitärer, denn er bestrebt sich, die Sitten zu mildern und auf 
die Verhütung der Gräuel, die jeder Krieg im Gefolge hat, […] heranzuwirken.” 
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hiszen nem ítélte el a védekező háborút, valamint nem képviselte a katonai szolgálat 

lelkiismereti alapon való megtagadását sem.157 

A nemzetközi békemozgalom legfontosabb vezérelvének megfelelően tevékenységének fő 

céljaként mondta ki, hogy lehetőségeihez mérten elő akarja segíteni az államközi 

konfliktusok kezelésében a háború visszaszorítását és a döntőbíráskodás bevezetését. 

Fontos célként jelölték meg a nemzetközi munkában való részvételt, a nemzetközi béke- és 

IPU-kongresszusok munkájába való betagolódást, ahol a politikai viták teljes kizárásával a 

béke kulturális és humanitárius kérdéseiről, valamint az államok közötti 

döntőbíráskodásról tárgyalnak. Az alapszabályok részletesen leírták továbbá, hogy az 

egyesület milyen eszközöket kíván igénybe venni céljai elérése érdekében. Minthogy a 

legfontosabb eszközt a nyilvánosságban lelték fel, rendszeres, nyilvános előadásokat 

terveztek az egyesületi ülések keretében és kiadványok, folyóiratok terjesztésével kívánták 

tájékoztatni az ausztriai közvéleményt a hazai és a nemzetközi békemozgalom helyzetéről.  

A tagságot illetően az alapszabályok kimondták, hogy nemzeti, vallási és nemi 

hovatartozástól függetlenül bárki tag lehet, amennyiben elfogadja az egyesület alapelveit. 

Lehetőség volt levelező, valamint tiszteletbeli tagságra is. Pontosan meghatározták az 

egyesületi választmány számát, megválasztásuk módját, továbbá előírták a nők és férfiak 

egyforma megválaszthatóságát. Szabályozták az egyesület kapcsolatát más hasonló 

szervezetekhez, az elnökség pedig felhatalmazást kapott további tagegyesületek alapítására 

a Monarchia Korona-Országaiban.  

Az alapszabályok tartalmazták továbbá a határozathozatal módját, mikor és hogy történnek 

az éves gyűlések, hogy történhet az egyesület feloszlatása, hogy oldják meg az esetleges 

ellentéteket az egyesületi tagok között, mennyi az éves tagdíj (1 korona). Az egyesület 

bejegyzett hivatalos neve Osztrák Békebarátok Egyesülete „Verein Österreichische 

Gesellschaft der Friedensfreunde” volt, a székhelye Bécs. Bertha von Suttner 

visszaemlékezései szerint az egyesületnek alakulásakor 2000 tagja volt. Ez a taglétszám az 

                                                 
157 Tolsztoj például éppen azért kritizálta Bertha von Suttner ausztriai mozgalmát, mivel nem tagadták meg a 
hadkötelezettséget és a védekező jellegű háborút sem. Suttner így védekezett a kritika ellen: „[…] 
Friedensgesellschaften aber, die mit diesem Programm aufträten, würden überhaupt nicht existieren können, 
ihre Statuten erhielten keine Genehmigung, sondern sie verfielen einem ganz bestimmten 
Gesetzesparagraphen gegen „Aufreizung zur Dienstverweigerung” und die der Aufreizung folgten, verfielen 
dem Kriegsgericht.” - "[...]olyan béketársaságok azonban, melyek ezzel a programmal lépnek föl, teljesen 
képtelenek működni. Szabályaikat nem engedélyezik, és a ’katonai szolgálat megtagadására való izgatás’-al 
vádolják meg őket, a katonai szolgálatot megtagadók pedig hadbíróság elé kerülnek." In: Die Waffen nieder. 
1894. Nr.3. 310. 
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alakulási lelkesedés lecsillapodása után két évvel az egyesület hivatalos kimutatása szerint 

majdnem negyedére esett vissza, 1893-ban 577 tagot tartottak nyilván.158  

Áttekintve a tagnévsort, feltűnik, hogy mintegy 20-an a Monarchia magyar felét és 

Budapestet jelölték meg lakóhelyükként (s szinte mindegyikük német nevet viselt). 

Megállapítható tehát, hogy (két évvel megalakulása után) az osztrák egyesületben nem volt 

jelentősebb magyar részvétel. Bertha von Suttner eredetileg az egész Monarchia központi 

békemozgalmi centrumának szánta az ausztriai egyesületet, amelyből kiindulva az 

alapszabályok szerint lehetőség volt további tagegyesületek létrehozására. Már a működés 

első évei alatt szembesülnie kellett azonban azzal, hogy a többi Koronaország nem társult a 

kezdeményezésekhez, nem volt kész az egységes birodalmi szintű békemozgalomban való 

együttműködésre, és távol maradt az ausztriai egyesülettől. Ennek erőltetése helyett, 

célszerűbbnek látszott újabb országos egyesületek alapítását elsősegíteni a Monarchia 

területén. Suttner elsőként egy cseh, majd pedig egy magyar egyesület létrehozását tűzte ki 

célul.159  

Ez utóbbi létrehozásában, majd pedig működtetésében a kezdeményezőn, Bertha v. 

Suttneren kívül ketten is jelentős szerepet játszottak az Österreichische Gesellschaft der 

Friedensfreunde tagjai közül.  Kende Lajos az osztrák egyesület levelező tagjaként lett a 

magyar békeegyesület alapító tagja, 1896 és 1905 között pedig a pénztárosi tisztséget is ő 

töltötte be. Katscher Lipót elöljárósági tag, majd egyesületi titkár Bertha von Suttner 

közvetlen munkatársaként kezdettől fogva központi szerepet töltött be az osztrák egyesület 

gyakorlati munkájában. A források alapján megállapítható, hogy kulcsszerepet vállalt a 

magyar egyesület létrehozásában, majd pedig ő lett a két egyesület legfontosabb 

kapcsolattartója. A magyar békeegyesületnek választmányi tagjaként sokáig tudósított 

Budapestről bécsi újságoknak.  

Katscher Lipót (1853-1939) a Temesvár melletti Csákován született, zsidó családban. 

Újságíróként, irodalmárként mindenekelőtt német nyelven publikált kozmopolita és 

pacifista szellemiségű írásaival vált ismertté.  Mindemellett – kenyérkeresetként – főként 

angol és német nyelvű szépirodalmi műveket fordított.160 Még nem volt 25 éves, amikor 

már számon tartották irodalmi körökben, s német, angol és magyar nyelvterületen egyaránt 
                                                 
158 Vö.: Jahresbericht der Österreichischen Gesellschaft der Friedensfreunde, Wien, 1894.  
159 A magyar békeegyesülettel párhuzamosan, és annak mintájára Bertha von Suttner megpróbálkozott egy 
cseh békeegyesület megalapításával is Prágában, ezek a törekvései azonban az erős cseh és német ellentétek 
miatt pár nappal a magyar egyesület megalakulása előtt kudarcba fulladtak. 
160 Vö.:Zsidó Lexikon. Szerk: Ujvári Péter, az 1929-es kiadás reprint kiadása, Blackburn International 
Incorporation. Bp. 1987. 456. Továbbá a New York Public Library-ben található Leopold and Bertha 
Katscher Papers mutatója. A Katscher- házaspár írásos hagyatékát 2006-ban emelték ki a Schwimmer-Lloyd 
Collection anyagából különálló anyaggá, a magyar nyelvű családi iratok az OSZK-ba kerültek 1949-ben. 
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kiterjedt irodalmi és könyvkiadói kapcsolatokkal bírt.  1886-tól (Európába való 

visszatérésüktől) baráti kapcsolatban és szoros levelezésben állt a Suttner-házaspárral. 

Amikor a Die Waffen nieder! című regényt számos kiadó elutasította, (illetve többen a 

regény átírását javasolták) Katscher sietett az írónő segítségére, ő  ajánlotta be a lipcsei 

Pierson kiadóhoz. 

Nemcsak az irodalmi és sajtóéletben, hanem számos társadalmi mozgalomban és 

kezdeményezésében is tevékeny részt vállalt, így a békemozgalom mellett többek között a 

nőmozgalmat is támogatta. (Említésre méltó, s különösen a kapcsolati hálók kutatóinak 

figyelmére érdemes, hogy a magyar feministák vezéralakjával, a nemzetközileg ismert és 

elismert szakszervezeti és nőjogi aktivistával, Bédy-Schwimmer Rózsával közeli 

rokonságban állt, a nagybátyja volt.) Később Európa különböző országaiban élt és 

dolgozott, végül Svájcban halt meg, ahol a zsidóüldözések elől talált menedéket 1939-

ben.161   

 

Alfred Nobel pénzügyi segítségének köszönhetően (az egyesületi tagdíjakból ugyanis 

jelentősebb kiadásokra nem futotta) az 1891. november közepén Rómában tartott 

nemzetközi béke-kongresszuson Bertha von Suttner, a világhírű pacifista írónő, az Osztrák 

Békeegyesület elnöknője először képviselte az egyesületet a nemzetközi színtéren. Itt 

lehetősége nyílt személyesen is megismerkedni a nemzetközi békemozgalom, valamint az 

IPU vezető személyiségeivel (pl. Frédéric Passyval, Elie Ducommunnal, Hodgson Pratt-

tal), akikkel eddig levelező kapcsolatban állt, s többségükkel életre szóló baráti viszonyba 

került. Figyelemmel kísérte az ugyanott zajló IPU konferenciát is, amelynek ülésein – 

parlamenti megbízatás és szavazati jog nélkül – vendégként vehetett részt. Alfred Nobel 

élete végéig nagyvonalúan támogatta az osztrák egyesületet, hivatalosan és rendszeresen 

küldött nagyobb adományokat az egyesület javára, anyagilag lehetővé téve ezzel Bertha 

von Suttner egyre nagyobb mértékű nemzetközi szerepvállalását is.162  Nőként ő volt az 

első, aki ilyen lehetőséghez jutott. 1891-től kezdve élete végéig szinte minden nemzetközi 

béke-kongresszuson részt vett, és mindinkább tevékeny részese lett a nemzetközi 

békemozgalmi munkának, amelyben hamarosan vezető szerepre is szert tett. 1892-től 

                                                 
161 Felesége Katscher Bertha (1860-1903) Trencsénben született, német nyelvű írónőként és fordítóként 
működött, s maga is tevékeny tagja volt mind a magyar, mind az osztrák egyesületnek. Katscher Bertha 
többek között egy életrajzot adott közre német nyelven a híres orientalista Vámbéry Árminról (Hermann 
Vámbérys Leben und Abenteuer (1892), aki később a magyar békeegyesület egyik alelnöki tisztét is 
betöltötte. In: Zsidó Lexikon: 456. Vámbéryval folytatott kiterjedt levelezésük szintén a New York Public 
Library Katscher-Colletionban található. 
162 Brigitte Hamann: Bertha von Suttner, 167. 
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egészen haláláig az elnök, Elie Ducommun mellett az alelnöki posztot (majd végül tisztbeli 

elnöki posztot) is betöltötte a berni Békeirodában. Sikeres nemzetközi szereplései (és 

lankadatlan munkaereje) átsegítették egyre sokasodó egészségi bajain, s életben tartották 

egészen az első világháború kitöréséig, s ugyanezek tették az egyébként folyamatosan 

gyengélkedő osztrák egyesületet is ismertté és elismertté. 

 

3.2.2. Die Waffen nieder! - a folyóirat 
 
A megalakulás és az első nemzetközi fellépés után Bertha von Suttner a tagok 

tájékoztatását, valamint az egyesület népszerűsítését egy rendszeres egyesületi lap 

létrehozásával szerette volna elérni. Elsőként (mindjárt a római kongresszus után) egy 

viszonylag szerény megoldással, a Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft der 

Friedensfreunde című lap kiadásával próbálkoztak. Hamarosan azonban új lehetőség 

adódott. A Die Waffen nieder! elolvasása után egy berlini könyvkereskedő, az osztrák 

származású Alfred Hermann  Fried úgy döntött, hogy teljesen a békemozgalom 

szolgálatába áll. Levelezni kezdett az írónővel. Levelezésük nyomán tudomására jutott, 

hogy Suttner saját lapot szeretne kiadni. Felajánlotta az addig csak levelezés útján ismert 

bárónénak, hogy közösen adjanak ki egy rendszeresen megjelenő lapot, a regény n 

épszerűségére alapozva szintén Die Waffen nieder címmel. Először 1891 decemberében, 

Bécsben találkoztak személyesen, és mindjárt meg is egyeztek a lap kiadásáról. Életre 

szóló munkakapcsolat lett e találkozásból: Fried legfontosabb munkatársává lett a (nála 21 

évvel idősebb) bárónénak.163 

1892. február 1-én Berlinben, Fried kiadásában, Bertha von Suttner (fő)szerkesztésében 

már  meg is jelent az első zöld füzet, A Die Waffen nieder! [Monatsschrift zur Förderung 

der Friedensidee]164. 1894-től a lap a Fried és Suttner által megalapított Német 

Békeegyesület hivatalos közlönye is lett. 

 A havonta megjelenő terjedelmes és igényes lap a békemozgalmi tagság minden fontosabb 

hazai és nemzetközi eseményről való tájékoztatása mellett (új tagok reményében is) a 

mozgalom monarchiabeli népszerűsítésére is törekedett. Ezért a főszerkesztő igyekezett 

                                                 
163 Vö.: Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner 168-169. A bécsi születésű, zsidó származású, törekvő 
fiatalember anyagi háttér és kapcsolatrendszer nélkül próbálta keresni a társadalmi érvényesülés lehetőségét, 
melyet végül ő is a békemozgalom kereteiben talált meg. 
164 Későbbi alcíme szerint: Az Interparlamentáris Konferenciák Hivatala, a Berni Nemzetközi Békeiroda és 
az Osztrák Békebarátok Egyesülete hivatalos közlönye (Offizielles Organ des Amtes der 
Interparlamentarischen Konferenzen, des Internationalen Friedensbureaus in Bern, der österreichischen 
Gesellschaft der Friedensfreunde und der Deutschen Friedensgesellschaft in Berlin).Hermes Handlexikon: 
Die Friedensbewegung, 412. 
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ismert nemzetközi személyiségeket és szakértőket (híres írókat, mint Tolsztoj, Ibsen, 

Rosegger; sikeres vállalkozókat, mint Alfred Nobel stb.) alkalmi vagy rendszeres 

cikkírásra megnyerni. A nemzetközi pacifizmus vezéralakjai által írott cikkeknek pedig 

állandó helyet tartott fenn.  

A lap felépítése egyébként a korabeli tematikus havilapok mintáját követte. A vezércikk a 

legfontosabb békemozgalmi problémákról tájékoztatta az olvasókat. Majd vegyes hírek 

következtek a nemzetközi politikai és békemozgalmi életből, a nemzetközi és ausztriai 

politikai lapokból és egyéb folyóiratokból, valamint tudósítások az évenkénti 

békekonferenciákról (az elhangzott beszédek kivonataival) és más békeegyesületek 

tevékenységéről.165 Ezek után szemelvényeket kínált a főszerkesztőnő levelezéséből és 

szerkesztői "levelesládájából”, recenziókat a pacifista témájú írásokról, irodalmi 

alkotásokról.166 Gyakran közölt háborúellenes szózatokat, de a pacifizmus elleni 

érveléseknek is helyet adott, melyeket azonban Suttner báróné polemikus és csattanós 

kommentárokkal látott el. 1892 novemberétől a lap egy ’korszemle’ (Zeitschau) című 

hasábbal is kiegészült, melyben a főszerkesztő a pacifizmus szemszögéből értékelte a 

korabeli világpolitikai eseményeket. Ebből a próbálkozásból kiindulva sikerült megvetnie a 

lábát a nők számára ekkor még csaknem tabunak számító politikai újságírás kényes 

területén.  

A lap az 1890-es évek közepére, a főszerkesztői célokat beteljesítve, a nemzetközi 

békemozgalom egyik legkiemelkedőbb orgánumává fejlődött. 1899-ig, az első hágai 

konferencia évéig változatlan formában, Suttner és Fried közös kiadásában jelent meg. A 

tízedik évfordulóhoz közeledve azonban a főszerkesztőnő már úgy érezte, hogy a lap nem 

tudja megfelelően követni a felgyorsult eseményeket. Az új idők kihívásai új lap indítását 

sürgették. Ezt az új lapot már egyedül Fried jelentette meg Friedenswarte167 címmel. Mivel 

Fried a német békeegyesület elnökeként adta ki a lapot, a Monarchia-beli egyesületekről a 

hangsúly a német, valamint a nemzetközi békemozgalmi tevékenységre helyeződött át, 

noha – bár jóval kisebb terjedelemben – helyet kaptak az osztrák egyesületi hírek is, kisebb 

terjedelemben. A Friedenswarte-ben sem maradtak el azonban a szélesebb kitekintésű 

politikai elemzések. Bertha von Suttner ’Széljegyzetek a jelenkor történetéhez’ 

                                                 
165 Mivel a magyar egyesületi lapok az alakulás éveiből csak töredékesen maradtak fenn, a Die Waffe nieder! 
magyar békeegyesülettel kapcsolatos közleményei meghatározó jelentőségű forrásokként értékelhetők. 
166 Mindjárt az első, 1892-es számba részletes elemzés jelent meg Kant Az örök béke című munkájáról a bécsi 
egyetem ismert teológusnak, a bécsi egyetem filozófiatanárának, Vincenz Knauernek (1828-1894) tollából. 
167 Alcíme: Blätter für internationale Verständigung und zwischenstaatliche Organisation (Lapok a 
nemzetközi megértés és az államközi szervezetek érdekében) 
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(Randglossen zur Zeitgeschichte) című kommentárjaival itt folytatta politikai újságírói 

tevékenységét.   

Bertha von Suttner az 1890-es években a Monarchia meghatározó politikai köreiben is 

kitartóan igyekezett elfogadtatni az egyesület célkitűzéseit. 1897-ben például 

magánkihallgatást kért Ferenc Józseftől, hogy a döntőbíróság fontosságáról 

tájékoztathassa. Az uralkodó az Osztrák Békebarátok Egyesületének két alelnökével együtt 

fogadta. Az audiencián átnyújtották az angol békemozgalom által készített felhívást, 

amelyben a nemzetközi döntőbíróság tervezetének támogatására kérték fel a világ összes 

államfőjét. Suttner tudósítása szerint a császár nagy figyelemmel hallgatta végig kérésüket, 

majd így válaszolt: „Ez nagyon szép lenne [...] de nagyon nehéz[...].”168 

A Monarchia közös külügyminisztériumának magatartása a hágai béke-konferenciákkal 

szemben az uralkodóhoz hasonlóan tartózkodó, a döntőbíróságot illetően pedig 

kimondottan hátráltató volt. 1899-ben a Hágába induló küldöttség az akkori közös 

külügyminiszter gróf Agenor von Goluchowskitól - a fennmaradt titkos diplomáciai 

jegyzőkönyvek alapján – a következő utasítást kapta „a meglévő helyzetben nem 

engedhető meg semmilyen eredmény megcélozása” vagyis a cél valószínűleg: igent se, de 

nemet se mondani.169  

A döntőbírósággal kapcsolatban Goluchowski egyenesen kijelentette, hogy Ausztria 

számára nem kívánatos a kötelező választottbíráskodás. Diplomáciai szempontból azonban 

szükségszerűnek tartotta, hogy Ausztria-Magyarország a tisztán önkéntes alapon történő 

döntőbíráskodástól ne zárkózzon el. A Monarchia álláspontja a kérdést illetően 1907-ben, a 

második hágai konferencián sem változott. A hivatalban lévő külügyminiszter, Alois 

Freiherr von Aerenthal a hágai küldöttséget az 1899-eshez hasonlóan utasította „A 

kötelező döntőbíróság elfogadása a Monarchia számára nem jöhet szóba, ha lehetséges, 

még a kérdés vitája is kerülendő. A haderőcsökkentés kérdésében a legjobb megoldás az 

1899-eshez hasonló plátói nyilatkozat lenne.”170 Végül is (ahogy már szó volt róla) az 

uralkodó 1909-ben csak az önkéntes választottbíráskodás intézményét ratifikálta. A 

békemozgalom monarchiabeli helyzetének fonákságaira jó példa az is, hogy 1906 és 1914 

                                                 
168 „Das wäre wohl sehr schön […] es ist aber schwierig […]”In: Suttner, Bertha von: Lebenserinnerungen, 
Böttger, Fritz, (Hrsg.), Berlin 3, Verlag der Nation, 1970, 392. 
169 „unter den gegenwärtigen Umständen ist es nicht gestattet, irgendwelche Resultate zu erzielen.” In: 
Laurence, Richard R., The Peace Movement in Austria 1867-1914, 29. A közös külügyminiszteri diplomáciai 
iratok lelőhelye:  Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA), P.A.X/144. 
170 „Die Annahme eines vollständig obligatorischen Schiedsgerichtes komme für die Monarchie nicht in 
Frage, möglichst sei auch eine Diskussion über das Thema zu vermeiden. Die beste Lösung beim Problem 
der Abrüstung würde eine platonische Deklaration darstellen, analog zum Jahr 1899.” In: Laurence, Richard 
R., The Peace Movement in Austria 1867-1914, 29. 
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között Ernst von Plener állt az osztrák IPU delegáció élén, aki egy személyben volt az 

Osztrák Békebarátok Egyesületének alapító tagja, a német militarizmus és az erős Osztrák-

Magyar hadsereg, valamint a Hármas Szövetség elkötelezett híve.  

 

3.3. A békebarát mozgalom hanyatlása Ausztriában  
 

A kezdeti lendületet követően az 1890-es évek közepétől az osztrák békemozgalom 

mindinkább veszített erejéből, majd a századforduló után hanyatlani kezdett. Egyre inkább 

csak a vezető személyiségek nemzetközi színtéren megnyilvánuló rendkívüli 

cselekvőkészsége (és -képessége) tartotta életben. A tényleges egyesületi munkából csupán 

néhány elöljárósági tag vette ki folyamatosan a részét. Az elnöknő igen hamar tisztában lett 

e problémákkal, már 1895-ben így írt Friednek: „Higgye el nekem, hogy az Osztrák 

Békeegyesület működés tekintetében elbújhat a német mögött. Rajtam és Katscheren kívül 

senki sem csinál semmit.” 171 Egyik 1897-es levélben (egy évvel legfontosabb pártfogója, 

Alfred Nobel halála után) az állandósult pénzhiányra panaszkodott, ami a leszerényebb 

mértékű egyesületi munkát is súlyosan megnehezítette: ”[…] jóval kevesebb, mint ezer 

olyan tag van, aki tagdíjat fizet, és a legtöbben is csak a harmadik felszólításra”172 1899-

ben pedig már az egyesület eltagadhatatlan hanyatlásáról tudósította Friedet: „küzdenem 

kell az Osztrák Békeegyesület lehanyatlása ellen [...] minden erőmmel ezt teszem, mert ez 

nagy veszteség lenne a mozgalomnak, nekem pedig nagy fájdalom. De a pártfogók 

kihalnak, és újak nem találtatnak. A kiadás sok: bérleti díjak, alkalmazottak, nyomdai és 

postaköltségek [...] a bevétel kevés. Senkinek nem jut eszébe támogatni minket, sehol 

semmi lelkesedés.”173  

Suttner számára egyre inkább nyilvánvalóvá lett, hogy az osztrák mozgalom 1891-es 

fellendülése szalmaláng volt csupán és (szemben Angliával) már a „békebarát” 

szellemiséget is egyre nagyobb érdektelenség és ellenérzés övezi Ausztriában. A régi 

arisztokra és liberális képviselő barátok kihaltak, vagy visszaléptek az egyesületből, ahogy 

                                                 
171 „Glauben Sie mir, die österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde kann sich neben der deutschen – 
was die Tätigkeit anbelangt – verstecken. Außer mir und Katscher macht ja niemand was.” In: Bertha von 
Suttner levele Friedhez: 1895.03. 30. Idézi: Brigitte Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner,183. 
172 „[...]viel weniger als tausend zahlen, und die meisten erst auf die dritte Mahnung.” In: Bertha von Suttner 
levele Friedhez: 1897. 11. 18. Idézi: Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 185. 
173„[…] Ich soll mich wehren gegen den Niedergang der Österreichischen Gesellschaft, […] Natürlich tu ich 
das – werde es mit aller Kraft tun; denn es wäre auch ein großer Schaden für die Bewegung und für mich 
besonders demütigend. Aber die Gönner sterben aus und neue finden sich nicht. Die Ausgaben sind groß: 
Zins, Beamte, Drucksorten, Porti – die Einnahmen klein. Keinem Testator fällt es ein, uns zu bedenken und 
nirgends Begeisterung.” Friedhez: 1899.10.28. Idézi: Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 185. 
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az osztrák IPU-képviselők többsége is. Suttner a századforduló éveiben már letörten 

állapította meg, hogy – ellentétben Budapesttel, ahol az 1910-es években Giesswein 

Sándor elnökletével a magyar békeegyesület legaktívabb korszaka köszöntött be – egyetlen 

olyan jelentősebb személyiség sem akad - vagy nem lép előtérbe - a fiatalabb bécsi 

generációk soraiból, aki tovább vinné, új lendületet adna az egyesületnek. 

A háborút megelőző évtized egyesületi üléseiről szóló tudósításokból is az tetszik ki, hogy 

nagyjából egészéből már csak formálisan működött. Az elnöknő 1906-ban már 

legközelebbi egyesületi munkatársait sem értékelte sokra.174 Egy-két év múlva pedig az 

osztrák IPU-csoport tevékenysége is jelentéktelenné vált. Suttner a ’hivatalos pacifizmus’ 

hanyatlását szintén nehezményezte és egyedül (már) kevésnek érezte magát, hogy a 

békeegyesületet és az IPU-szerepvállalást újra feltámassza Ausztriában. „Így néz ki a 

hivatalos osztrák pacifizmus és ezzel nekem, idős asszonynak kellene megküzdenem. 

Kellene, hogy jöjjön egy új férfi. A régi követők […] akik a sikertelenség bélyegét viselik 

a homlokukon, nem tesznek semmit.” 175  

Halála előtt egy évvel, 1913-ban már komolyan fontolóra vette lemondását az elnöki 

címről. Tudatában volt azonban annak, ha ő elhagyja az egyesületet, az végképp 

megszűnik. A rossz tapasztalatok, csalódások és kudarcok egyre inkább megingatták abban 

a kezdeti meggyőződésében, hogy a békeegyesületek a békemozgalom fejlődésének 

zálogai. Az osztrák, német és a magyar egyesületek megalakításakor még szilárdan hitt 

abban, hogy ezek egy nemzetközi rendszer tagjaiként fellépve teret biztosítanak a 

kormányokhoz intézett békefelhívásoknak. Az osztrák egyesület azonban igazából nem 

felelt meg a várakozásoknak, állandó belső vitáival pedig újabb és újabb terheket rótt a 

vezetőségre. Különösen zavaróan hatott, hogy minden erőfeszítés ellenére sem sikerült 

távol tartani az egyesülettől a háború előtti években egyre jobban elmérgesedő politikai, 

nemzetiségi jellegű vitákat.  

Mindezek nyomán Bertha von Suttner fokozatosan arra a meggyőződésre jutott, hogy a 

békemozgalomnak az egyesületi stádiumból tömegmozgalommá kellene továbbfejlődnie. 

Olyan formában, ahogy a nőmozgalomból feminizmus lett, a munkásmozgalomból pedig 

szocializmus.1902-ben már hangot adott ennek a meggyőződésének.176 A háború 

kitörésének évében az osztrák pacifisták kísérletet tettek a mozgalom fellendítésére, 1914. 

                                                 
174 Vö.: Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner, 92. 
175 „So sieht die offizielle österreichische Pazifismus aus, und dagegen soll ich alte Frau ankämpfen. Hier 
muss ein neuer Mann kommen. Das alte Aposteltum…, das den Stempel des Misserfolges auf der Stirn trägt, 
tut’s nicht!” Bertha von Suttner: Tagebuch, 1911. december 18. Idézi: Kempf, beatrix: Bertha von Suttner, 
93. 
176 Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner,192. 
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szeptember 15.-19. között Bécsbe szervezték az éves nemzetközi békemozgalmi 

kongresszust, ahol a rendezvény egyik fő attrakciójaként a bécsi Urániában szerették volna 

megtartani a Die Waffen nieder! háborúellenes regény első megfilmesített változatának 

ősbemutatóját a (minden technikai, művészi újdonságra is nyitott) szerző Bertha von 

Suttner tiszteletére.177 Ehelyett mind az osztrák egyesület, mind pedig az osztrák IPU-

csoport széthullott a háború kitörésekor.  

 

3.4. Az osztrák pacifizmus ismert személyiségei 
 
A háború előtti osztrák pacifizmus tekintetében Alfred H. Fried és Heinrich Lammasch 

(1835-1920) tevékenységét kell még kiemelni, mivel az ő szerepvállalásuk jelentősen 

hozzájárult ahhoz, hogy az osztrák békeegyesület egészen az első világháborúig működni 

tudott, illetve a pacifista eszmeiség képviselete életben tudott maradni az osztrák és német 

közéletben. 

Fried – ahogyan ez már az előbbiekből is kitűnt – a háború előtti időszak 

békemozgalmának egyik legnagyobb hatású és legtevékenyebb személyisége volt. Suttner 

regényének hatására vált elkötelezett pacifistává és 1892-ben az ő segítségével létrehozta a 

Német Békeegyesületet ’Deutsche Friedensgesellschaft’, amelyet azután egészen a háború 

kitöréséig vezetett. Az általa 1899-től kiadott Friedenswarte című (havonta megjelenő) 

folyóirat 1914-re a német nyelvterület központi és legigényesebb pacifista orgánumává 

vált. 

Tevékenységének hatása hamarosan a német nyelvterületen kívülre is kiterjedt. 1905-ben 

megalapította az Annuaire de la vie internationale című kiadványt, amely a nemzetközi 

fegyverzetcsökkentéssel kapcsolatos nemzetközi hírekről tudósított világszerte. 178  

 Élete során hatalmas mennyiségű tanulmányt és újságcikket publikált, és (Suttnerhez 

hasonlóan) az otthoniakon kívül, számos, főként a nemzetközi politika aktuális 

eseményeivel foglalkozó előadást tartott más országok békeegyesületeiben is.  Így például 

1904. márc.18.-án Budapesten ’Az orosz-japán háború és a békemozgalom’ címmel 

szónokolt.179  

                                                 
177 A filmet a koppenhágai Nordisk Film Company 1914 tavaszán (két hónappal Bertha von Suttner halála 
előtt) készítette a koppenhágai Nordisk Film Company.  A bevezető kockákon maga (a már nagybeteg) írónő 
látható bécsi lakásának íróasztalánál munka közben.  
178 Vö.: Hermes Handlexikon, Die Friedensbewegung, 136. 
179 A Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének 1904-1905-ös évkönyve teljes egészében közölte. 
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A Suttner érzelmi pacifizmusával szemben politikai realizmusra törekvő és nézeteit a 

tudományosság irányába terelő Fried igyekezett felkelteni az akadémiai körök figyelmét is 

a békemozgalom iránt. Néhány neves nemzetközi jogász, mint például Heinrich Lammasch 

is munkatársa lett lapjának, és megpróbálták olyan folyóirattá fejleszteni, amelynek nézetei 

és eszmefuttatásai az értelmiségi elitben is érdeklődést keltenek. Fried kitartóan törekedett 

a pacifizmus minden illuzórikus és szentimentális irányzatától való elhatárolódásra, noha 

Bertha von Suttnerhez hasonlóan töretlenül hitt az emberiség megállíthatatlan 

nemesedésében, a technika és a tudomány fejlődésében. Érveléseit azonban mindenekelőtt 

utilitarista szempontok határozták meg.  

Az általa tanulmányokban és előadásokban propagált ’reálpacifizmussal’ mindenekelőtt 

arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként lehetne létrehozni a háborúk elkerülését 

célzó hatékony nemzetközi jogi rendszert. 1906-tól egyre többször publikálta 

államfilozófiai elképzelését is, miszerint a világbékét egy világkormány által lehetne 

biztosítani, ehhez pedig – értelemszerűen – létre kellene hozni az államok feletti államot 

(Übernation)180 is. Államelméletének kidolgozásakor Svájc és az Egyesült Államok példája 

lebegett a szeme előtt: „Weltfriede sei ein Synonym von Weltdemokratie” írta 1911-ben, 

abban az évben, amelyben fáradhatatlan pacifista munkájáért megkapta a béke-Nobel-

díjat.181 1914-re elképzelését már olyan (nemzeti önrendelkezésen alapuló) nemzetközi 

rendezési elvvé fejlesztette tovább, amelyet a háború lezárásakor 1918-ban Wilson is 

meghirdetett, a Népszövetség megalapításakor pedig célul tűztek ki. A háború kitörésekor 

már mind Amerikában, mind Európában a békemozgalom egyik vezető gondolkodójaként 

és szervezőjeként tartották számon. A háború kitörését követően eleinte beszüntette 

békemozgalmi tevékenységét, mert a háborútól várta az általa elgondolt új békés jogrenden 

alapuló világrend megvalósítását. 1918-tól (egészen 1921-ben bekövetkezett haláláig) 

jelentős propagandatevékenységet fejtett ki a Népszövetség létrehozása, valamint a Wilson 

által meghirdetett önrendelkezési jog mellett.   

Frieddel szemben a századforduló másik nagy hatású személyisége az osztrák Heinrich 

Lammasch, világszerte elismert nemzetközi jogász, jogtudós, erősen katolikus-konzervatív 

egyéniség volt. Míg Suttner és Fried egész életükben a politikai szintérről kiszorulva, 

magánemberként, íróként működtek, addig Lammasch magas állami hivatalokat töltött be.  

Munkásságáért 1899-ben az uralkodó a főrendi ház tagjává emelte.  Államférfiként a 

nemzetközi békemozgalomban is aktívan részt vett. Jogtudósként választott szakterülete a 

                                                 
180 Friedenswarte: 1906. Nr. 8. 
181 „A világbéke a világ-demokrácia szinonimája” In: Friedenswarte: 1911. Nr. 13. 
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nemzetközi büntetőjog lett, s e témakörben elismerést keltő, fontos szakmunkák fűződnek 

nevéhez. A hágai békekonferenciákon az osztrák-magyar delegáció jogi tanácsadójaként 

vett részt és küzdött a döntőbíráskodás intézményesítésének érdekében. 1907-ben, a 

második hágai konferencián már a döntőbírósági bizottság alelnöke volt és a továbbiakban 

számos tudományos munkát jelentetett meg a döntőbíráskodás kérdéskörében.182 Ezt 

követően négy alkalommal választották a hágai bíróság főbírájává, ekként az Állandó 

Választottbíróság intézményének egyik legnagyobb hatású gyakorlati megalapozója lett. 

Mindezek révén szoros kapcsolatba került a nemzetközi békemozgalommal, s tagja lett az 

osztrák békeegyesületnek. Ugyanakkor az Ausztriában 1910-től napról napra 

befolyásosabb militarista körök egyre határozottabban léptek fel ellene, s e támadások 

olyannyira elfajultak, hogy közvetlenül a háború kitörése előtt csak az uralkodó személyes 

kegyelme menthette meg a börtöntől. A háború végén, s a Monarchia bukásának 

pillanatában az új császár, IV. Károly bizalmát élvezve, ő állt az osztrák kormány élén.   

 

3.5. Bertha von Suttner 
 
Bertha Sophia Felicita Kinsky von Chinic und Tettau grófnő 1843-ban született a prágai 

Kinsky-palotában. Apja Franz Kinsky gróf császári kamarás, nyugalmazott altábornagy az 

egyik legjelentősebb cseh főnemesi család tagja, 73 évesen kötött (rangon aluli) házasságot 

a 20 éves Sophie Körnerrel183, egy lovaskapitány lányával. A házasság mindössze két évig 

tartott: Kinsky gróf röviddel lánya születése előtt meghalt. A mezaliansz és az apa korai 

halála megpecsételte Bertha von Kinsky egész további életét. Hiába volt született Kinsky 

grófnő, sem a Kinsky-család, sem a felsőarisztokrácia nem fogadta el teljes értékű 

tagjának. Az özvegyen maradt ifjú anya csak rontott e helyzeten: Európa társasági életének 

központjait járva játékkaszinókban vesztegette el kiskorú gyermekei örökségét. Mindennek 

ellenére Bertha von Kinsky rangjához méltó jó nevelésben részesült. Felnőtt korára a 

német mellett kifogástalanul beszélt franciául, olaszul, angolul. Már korai serdülő éveiben 

széleskörű olvasottságra tett szert, legfőképp a korabeli angol, francia és német műveket 

olvasta, de ismerte a klasszikusokat is. Emlékiratai szerint a teljes Shakespeare, Goethe, 

Grillparzer, Byron, Shelley, Dickens, Balzac, Dumas, Molière, George Sand stb. a kezébe 

került. 

                                                 
182 Fuchs, Albert: Geistige Strömungen, 1949, 265-271. 
183 Theodor Körner (1791-1813) német származású költő, a bécsi Burgtheater drámaírójának unokahúga. 
Theodor Körner a Napóleon elleni szabadságharc költőjeként vált hallhatatlanná a német nyelvű 
irodalomban. 
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A hozomány nélkül maradt lányt anyja szerette volna jól férjhez adni. Azonban minden 

ezirányú kísérlet kútba esett: amikor a jelöltek szembesültek a grófkisasszony 

származásának kifogásolható körülményeivel s a ténnyel, hogy semmilyen hozománnyal 

sem rendelkezik, hamar tovább álltak. A sikertelen házassági kísérletek után a nagyratörő 

Kinsky grófné lányának operaénekesnői karriert álmodott. Ennek megfelelően, 20 éves 

korától kezdve alapos zenei kiképzésben részesült, miközben folytatódott vándoréletük is: 

beutazták Európa számos országát.  Az idő múlásával azonban szembe kellett néznie azzal, 

hogy az énekesnői pálya sem kecsegteti sok sikerrel, s 30 évesen döntő elhatározásra jutott 

a jövőjét illetően. A társadalmi szokásoknak megfelelően, a házasságban már nem 

reménykedhető főúri hölgyek előtt ekkortájt nem sok választási lehetőség állt: vagy anyjuk 

társalkodónőjeként vagy alapítványi hölgyként (valamely elszegényedett arisztokrata 

családok lányai számára alapított intézetben) élték le az életüket. Bertha von Kinsky 

azonban úgy döntött, szakít a hagyományos keretek adta lehetőségekkel és helyette önálló 

kereső foglalkozást választ: nevelőnőnek állt egy bécsi zsidó nagyvállalkozó négy serdülő 

korú lánya mellé. Itt, a bányavállalkozást fenntartó Karl von Suttner báró házában 

szembesült először a filantróp  szellemiséggel:  a családfő ugyanis az 1859-es olasz-osztrák 

háború kitörésekor patrióta segítő egyesületet alapított és működtetett Bécsben.  

A grófi nevelőnő kezdeti kellemes helyzete azonban hamarosan tarthatatlanná lett: 

szerelmi románcba bonyolódott ugyanis a család legidősebb fiával, a jogi tanulmányokat 

folytató Arthur Gundaccar Suttnerrel (1850-1902). Mivel a család bányavállalkozása az 

1873-as tőzsdekrach hatására súlyos nehézségekkel küzdött, az apa nagy reményeket fűzött 

fia tanulmányaihoz. Nem meglepő tehát, hogy a hozomány helyett csak ’hiányos’ 

származást felmutatni tudó, fiuknál hét évvel idősebb Bertha von Kinsky-vel való házasság 

gondolata elfogadhatatlan volt a Suttner-szülők számára. Amikor tudomást szereztek a 

(kölcsönös) vonzalomról, a nevelőnőnek távoznia kellett.  Ő azonban elkeseredés helyett, 

újra csak kevéssé szokványos lépésre szánta el magát: jelentkezett a Neue Freie Presse 

hasábjain ekkor megjelent párizsi újsághirdetésre, amelyben egy magát jómódúnak és 

idősödőnek mondó úr inkognitóját megőrizve titkárnőt keresett kiterjedt vállalkozási 

ügyeinek intézésére, valamint háztartásának vezetésére. Hónapokig tartó levelezésbe 

kezdtek, amelynek során a hirdető alaposan felmérte a jelentkező képességeit, 

nyelvismeretét, világnézetét. Párizsba érkezve a személyes találkozáskor derült ki, hogy az 

idősödő úr nem más, mint az akkori nyugati világ egyik leggazdagabb embere, a dinamit 

feltalálója: Alfred Nobel.  
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Életre szóló barátság szövődött közöttük, pedig személyesen csak két hetet töltöttek együtt, 

Bertha von Kinsky ugyanis visszatért Bécsbe, hogy összeházasodjon szerelmével. Életük 

hátralévő részében mindössze négyszer találkoztak még személyesen, kiterjedt 

levelezésükben azonban legbensőbb gondjaikat osztották meg egymással. Bertha von 

Kinsky Párizsba érkezésekor, 1875-ben Nobelt már élénken foglalkoztatta a háború és a 

béke kérdése, s az egyetlen reményt keltő lehetőséget egy olyan fegyver feltalálásában 

látta, amely hatalmas pusztító erejénél fogva visszatartja az emberiséget a háborúzásoktól. 

(Nagy és megkülönböztetett érdeklődése a béke kérdése iránt az általa eredetileg 

kimondottan békés célokra szánt dinamit megállíthatatlan tömegpusztító fegyverré való 

átalakulásából eredt, amelynek következményeit látva élete végéig súlyos önvádtól és 

depressziótól szenvedett.) Nobel nézetei és baráti eszmecseréik jelentősen befolyásolták 

Bertha von Kinsky későbbi tevékenységét és háborúellenes, pacifista beállítódását. 

Nobelhez idővel a gondolkodás rokonsága révén kialakult szoros és bensőséges barátság 

fűzte, s ezen a kapcsolaton épült fel az a mecénási szerep, amelyben a svéd milliomos élete 

végéig a grófnő békemozgalmi tevékenységének legfontosabb anyagi támogatójaként 

mutatkozott meg. Mindez annak ellenére történt, hogy Nobel egész életében szkeptikus 

maradt a nemzetközi békemozgalom eszközeinek hatásosságát illetően, és hivatalosan 

sosem adta nevét az általa támogatott pacifista akcióikhoz, nyilatkozatokhoz. 

Végrendeltében azonban – mindenekelőtt barátnője munkájának, céljainak 

elismeréseképpen –megalapította a Nobel-díjat.184  

Amikor Bertha von Kinsky elhagyva Párizst és vele a biztos megélhetéssel kecsegtető 

állást, titkon házasságra lépett Arthur Gundaccar Suttnerrel, merőben új életet kezdett. 

Mivel a házasságot a Suttner-család továbbra sem fogadta el, az ifjú pár azonnal elhagyta 

Bécset, és a Kaukázusba utazott Bertha von Suttner egy korábbi pártfogójának, Mingrélia 

(a mai Grúzia) hercegnőjének segítségére számítva (abban bíztak, hogy magas kapcsolatuk 

révén esetleg majd állást kaphatnak a cári udvarban). Reményeiket csakhamar 

szertefoszlatta az orosz-török háború, amelynek során lakóhelyükből, Tifliszből (a mai 

Tbiliszi) is hadi felvonulási terület vált. Ott-tartózkodásuk nehéz kilenc éve következett: 

nélkülözések közepette, állandó kemény munkával tudták csak fenntartani magukat. 

Mindketten magántanítói állást vállaltak, zenét és nyelveket tanítottak (Arthur von Suttner 

autodidakta építészként is tevékenykedett). Végül az irodalom és az újságírás 

                                                 
184 Vö.: Biedermann, Edelgard: Chére Baronne et Amie…Ein Briefwechsel zwischen Alfred Nobel und 
Bertha von Suttner, Hildesheim, Olms, 2001 
Vö.: Irwin, Abrams: Alfred Nobel, Bertha von Suttner and the Nobel Peace Prize, In: Scanorama 23, Nr. 11., 
November 1993, www.irwinabrams.com (hozzáférés: 2011.július 10.) 
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munkásaiként igyekeztek megoldást találni mindennapos megélhetési gondjaikra. Megrázó 

személyes élményeik hitelesítették a grúziai háborús eseményekről az európai vezető 

lapokban publikált tudósításaikat. Egyéb cikkeik anyagában is fel-felsejlettek személyes 

indítékok: olvasmányélmények és élettapasztalatok alatt formálódott erkölcsi, világnézeti 

kérdések. Műveltségüket éppen itt és ekkor bővítették Darwin, Spencer és más nagyhatású 

tudósok, gondolkodók műveinek olvasásával, s a szociológia szisztematikus 

tanulmányozásával.  Bár pénzügyi helyzetüket (német és francia) lapokban folytatásokban 

közölt regényeik honoráriumával is javították, helyzetük egyre lehetetlenebbé vált, így 

végül 1885-ben visszatértek Európába.  

Ettől kezdve azonban már nemcsak magukról kellett gondoskodniuk, ők lettek az 

időközben tönkrement Suttner család eltartói is. Tovább folytatták írói tevékenységüket 

abban a reményben, hogy idővel sikerül elismert írókká válniuk. Bertha Maschinenalter 

című kéziratának elkészülte után (1886-87 telén) Párizsba utaztak, s ott szerzett 

tapasztalataik alapozták meg későbbi békemozgalmi elköteleződésüket.  Társadalmi 

kapcsolataik is jelentősen bővültek: Alfred Nobel ajánlásával sikerült bejutniuk a 

legfontosabb és legbefolyásosabb szalonokba. Mindenekelőtt Juliette Adam írónőnek, a 

republikánus Nouvelle Revue kiadójának irodalmi-politikai szalonjába, ahol Bertha von 

Suttner – a háziasszony személyében – először találkozott a női politikai szerepvállalás és 

politikai újságíróskodás példájával, melyet ekkor még egyáltalán nem értékelt 

egyértelműen pozitívan: „Mennyi kellemetlenséget és nevetségességet hoz magára! És 

még egy Revue [politikai folyóirat] kiadásával is bajlódik!” 185 Bejáratosak lettek a 

korabeli párizsi irodalmi élet egyik központi alakjának, Charles Buloz-nak körébe is, ahol 

(többek között) ismeretséget kötöttek Max Nordauval, Ernst Renan-nal, Ludovic 

Halévyvel és Alphonse Daudet-val is.186 Az utóbbi szalonjában hallottak először az angol 

Hodsgon Pratt (1824-1907) londoni döntőbírósági és béketársaságáról, a párizsi 

intellektuális körökben ekkor ugyanis különösen élénken foglalkoztak a francia-német 

ellentétekkel és egy esetleges háború kérdésével.187  

Mindeközben továbbra is regényeik csekély jövedelméből éltek, Bertha von Suttnernek az 

1887-ben kiadott Maschinenalter című utópisztikus esszékötetével sikerült kisebb írói 

eredményeket elkönyvelnie, egyszersmind az ekkor megismert békemozgalommal és 

                                                 
185 „Wie viele Unannemlichkeiten und mitunter Lächerlichkeiten zieht sie sich dadurch zu! Und wie kann 
man sich auch noch mit der Herausgabe einer Revue plagen!” Suttner, Bertha von: Memoiren, 172., Idézi: 
Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner, 25. 
186 Alphonse Daudet (1840-1897) korának egyik legjelentősebb naturalizmushoz vonzódó írója 
Franciaországban, aki az egyik legjelentősebb irodalmi szalont működtette az 1880-as években Párizsban.  
187 Vö.: Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner, 24-25. 
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célkitűzéseivel közelebbi kapcsolatba kerülnie, s ezzel végül is rátalálnia az erkölcsi és 

filozófiai meggyőződésének megfelelő társadalmi szerepvállalás lehetőségére. Újabb 

regénye, a Die Waffen nieder!, melyet már a pacifizmus elkötelezettjeként írt, meghozta a 

várva várt sikert, de nem annyira irodalmi értékének, mint inkább a benne bátran felvetett 

időszerű kérdéseknek köszönhetően. A Die Waffen nieder! a 19. század egyik legnagyobb 

bestsellere lett és világszerte ismertté tette szerzőjét.188   

 

Maga Suttner így vallott a pacifizmus iránti elkötelezettségének születéséről: „Nem én 

jutottam el az eszméhez, hanem az eszme talált meg engem.” 189 Hangsúlyozta tehát, hogy 

nem közvetlen háborús élményeken keresztül jutott el a pacifista meggyőződésre. 46 éves 

volt ekkor, s úgy érezte, hogy végre megtalálta életfeladatát. Ettől kezdve óriási 

állhatatossággal, férje mindhalálig fennálló támogatását és segítségét élvezve dolgozott a 

békemozgalom ügyéért. Mindemellett, hogy a család megélhetését biztosíthassa, évenként 

újabb és újabb könyveket publikált. Meggyőződéssel vallotta, hogy a forradalmak helyett 

a tudomány és a technika rohamos fejlődése fogja az emberi életet egyre jobban 

megkönnyíteni, gazdagítani és nemesíteni. Ez a pozitív meggyőződés irányította irodalmi 

munkásságát is, regényeinek szándékoltan az általános fejlődést, olvasóinak nevelését és 

felvilágosítását kellett ezután elősegítenie. Suttner pacifista nézeteiben megjelent az 

erkölcsi és a haszonelvű irányzat egyaránt. Hitt abban, hogy az emberiség egyre 

nemesebbé válik. Nem fogadta el azt az érvelést, miszerint a háború hozzá tartozik az 

ember jelleméhez, és a létezés alapeleme. Szerinte a háborúk az emberi tudatlanság és 

nemtörődömség eredményei, ha az embereket felvilágosítják a háború kártékonyságáról, 

ezzel sikerül majd kiiktatni a háborúskodást. Az emberi fejlődés előrehaladását nem lehet 

már feltartóztatni.  

Suttner csakhamar a nemzetközi békemozgalom és a korabeli közélet egyik legjelentősebb 

alakjává nőtt. Német nyelvterületen első nőként kezdett el politikai újságírással 

foglalkozni és a századfordulóra (békemozgalmi kérdésekhez kapcsolódó) magas 

színvonalú politikai elemzéseivel a nemzetközi sajtó elismert szereplője lett. Már 

kaukázusi évei alatt felismerte a sajtó nyilvánosságalakító szerepét és ettől kezdve 

igyekezett tudatosan használni a tömegmédium felkínálta lehetőségeket. Leggyakrabban 

az osztrák Neue Freie Presse hasábjain publikált, de írt a Neue Wiener Tagblatt, a Neue 

                                                 
188 Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 135. 
189„Nicht ich bin auf die Idee, sondern die Idee ist über mich gekommen;” Idézi: Hamann, Brigitte: Bertha 
von Suttner, 118. 
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Wiener Journal, az Österreichischer Rundschau valamint a Die Zeit számára Ausztriában, 

ezenkívül még a Frankfurter Zeitung, a Berliner Tageblatt, a New Yorker Staatszeitung, a 

Woche, a Secolo, a Courier Européen olvasóinak is. Magyarországon leggyakrabban a 

Pester Lloydban szerepelt, de számos más fórumon is megnyilvánult, néhányszor még a 

Telefon Hírmondóban is.190  

A békemozgalom mellett minden jelentősebb nemzetközi kezdeményezésben részt vett. 

Így bekapcsolódott a nőmozgalmak munkájába is, igyekezett őket is megnyerni a 

békemozgalmi céloknak. Nemzetközi kapcsolatokat építő és befolyásoló írásbeli és 

gyakorlati munkájának egyik legfőbb eredményeként értékelhető a hágai békekonferenciák 

összehívása. Személyes fellépése és lobbitevékenysége a két konferencia tematikájának 

meghatározásában is fontos szerepet játszott. Az összehívást kezdeményező ’cárkiáltvány’ 

ugyanis csupán egy lefegyverzést kezdeményező általános jellegű konferenciára tett 

javaslatot, amely a nyilvánosság nyomása nélkül el sem jutott volna a megvalósulásig, 

hanem megreked a puszta felvetés állapotában.        

Minthogy nőként nem lehetett képviselő, így IPU-tag sem, magánszemélyként vett részt 

valamennyi konferencián. Hágában a konferenciák mellett szalont tartott fenn, és naponta 

ott fogadta a képviselőket, hogy első kézből informálódhasson az ülésekről. ’Ideiglenes 

sajtóműhelyéből’ a delegált sajtótagokkal – közöttük a korszak egyik legismertebb 

újságírójával, William T. Steaddel191, aki a békemozgalomban is aktívan részt vett - 

együttműködve tudósította a vezető európai lapokat a konferenciák eseményeiről.  

Rendkívül kiterjedt népszerűsítő tevékenységet folytatott a békemozgalom ügyéért, így 

például rendszeres előadó-körutakat vállalt. Előadásainak feltehetően patetikus hangnemét 

jól érzékelteti egy budapesti tudósítás a Vasárnapi Újság hasábjain: Suttnernek 1904 

április 24-én a Royal szálló zsúfolásig megtelt dísztermében a magyar békeegyesület éves 

közgyűlésén mondott beszédéről a tudósító Sárosi Bella az előadó jövőképét kiemleve így 

írt: „A báróné lelki szeme előtt egy gyönyörű álom lebeg: hatalmas, gazdag államokat lát, 

a melyek a szüntelen gyarapodás útján haladnak, mert közgazdaságuk erejét nem gyöngíti 

                                                 
190 Vö., Kempf, Beatrix, Bertha von Suttner, 46-47.  
191 William T. Stead (1849-1912) a 19. század második felének és a századfordulónak egyik talán 
legismertebb oknyomozó újságírója, elkötelezve a társadalmi kérdések iránt számos leleplező tudosítást 
készített, többek között a korabeli londoni gyermek-prostitúcióval kapcsolatosan is. Börtönbüntetésre is 
ítélték merész tudósításaiért. Stead végül a Titanicon lelte halálát útban az amerikai kontinentális 
békekonferenciára az amerikai elnök meghívására 1912 áprilisában. (Bertha von Suttner ekkor már épp 
második amerikai körútján tartózkodott az észak-amerikai kontinensen) A sors fintora, hogy Stead többek 
között az 1890-es években számos figyelemfelkeltő cikket írt az óceánjárók veszélyességéről egy esetleges 
jégheggyel való találkozás esetén. Így kívánta felhívni a figyelmet az óceánjárókon használt mentőcsónakok 
rendkívül csekély mennyiségére. 
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a hadsereg. Nincs katonaságuk — fölöslegessé tette a teljes érvényre emelt 

békebíróság.”192 

1904-ben és 1912-ben Suttner az amerikai békemozgalom meghívására féléves előadó 

körúton ismertette az európai helyzetet. 1904-es amerikai körűtjának keretében részt vett a 

St. Louis-ban ülésező IPU-konferencián, valamint a Bostonban tartott nemzetközi 

békekongresszuson, és hivatalosan fogadta az amerikai elnök Theodore Roosevelt193 a 

Fehér Házban. Ismert közszereplőként kapcsolatban állt korának majdnem minden fontos 

személyiségével, és megnyílt előtte mind a felső arisztokrácia mind az uralkodói udvarok 

zárt társasága. Élete utolsó éveiben azonban kiábrándultan elfordult a legfelsőbb társaság 

köreitől. 

Hogy korának szinte legismertebb nője volt, jellemzően mutatja az az 1903 júniusában a 

Berliner Tageblatt által meghirdetett szavazás, amelynek keretében a korszak 5 

legismertebb nőjére lehetett szavazni. A szavazás végeredményeként az 1. helyezett az 

akkor 60 éves Bertha von Suttner lett, megelőzve Carmen Sylvia román királynét, Sarah 

Bernhardot, Eleonora Duset, Marie von Ebner-Eschenbachot a korszak legjelentősebb 

osztrák írónőjét.194 1905-ben Suttner megkapta (az egyébként általa sugalmazott) béke-

Nobel-díjat195, amelynek ő volt az első női kitüntetettje. (A tudományos díjakat is tekintve, 

a fizikai Nobel-díjat elnyert Marie Curie nőként évekkel megelőzte őt.) Nemcsak Nobel 

kitüntető rokonszenvét bírta, nagyra becsülte a másik nagy alapítványtevő és mecenás 

milliomos, Andrew Carnegie is, aki 1908-tól élete végéig életjáradékot biztosított neki.  

Tisztelői és hívei mellett szép számmal akadtak ellenfelei is. Több oldalról is támadták, 

bírálták nézeteit és tevékenységét, a háború előtti korszak osztrák-német-magyar 

vicclapjainak kedvelt figurája lett a ’Friedensbertha’.  Ezt a ’népszerűséget’ sokszor 

nehezen viselte, de igyekezett maga is humorizálni, ahogy például Bartolomeus Carnerinek 

                                                 
192 In: Vasárnapi Újság, 1904. május 1. 297. 
193 Theodore Roosevelt alelnök 1901-ben, 42 évesen lett az Egyesült Államok eddigi legfiatalabb elnöke. A 
korábbi izolációs politika helyett egy erőteljesebb amerikai külpolitikát sürgetett és számos nemzetközi 
konfliktusba avatkozott be, demonstrálva Amerika erősödő súlyát a nemzetközi színtéren. 1906-ban első 
amerikaiként megkapta a béke-Nobel-díjat az 1905-ös orosz-japán háború lezárásért folytatott sikeres 
mediátori tevékenységének elismeréseként. http://www.whitehouse.gov/about/presidents/theodoreroosevelt/ 
(hozzáférés: 2011. december 10.)  
194 Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner: 319. 
195 Alfred Nobel nagy valószínűséggel az ő hatására döntötte el, hogy létrehozza (e mai napig páratlan 
jelentőségű) alapítványát,  s nyilván  rá gondolt,  amikor a díjleírás szövegét fogalmazt(att)a,  ennek ellenére 
5 évet kellett várnia arra, hogy kitüntessék vele, s a   független oslói bizottság akkkor is csak jelentős 
békemozgalmi lobbyzás nyomására  döntött jutalmazásáról.  
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írt egyik levelében: „A legutóbbi vicclapok megintcsak alaposan elővettek – de ez engem 

szórakoztat és használ az ügy popularitásának, nem igaz?”196  

A vezető politikusok minduntalan (politikai) naivitással vádolták, távol tartották magukat 

kezdeményezéseitől (és személyétől). Bár az idő múlásával Suttnernek magának is egyre 

több aggálya támadt, haláláig kitartóan dolgozott a béke ügyéért, valamint az 

interparlamentáris kapcsolatok fenntartása és kiterjesztése érdekében. A külső szemlélő mit 

sem tudhatott kételyeiről, amelyeket csak legközelebbi munkatársaival, barátaival és – 

mindenekelőtt – naplójával osztott meg. A háború közeledtével egyre tisztább előrelátással 

becsülte meg a jövendő háború pusztításának minden addigit felülmúló mértékét és az 

egyetlen jó ellenlépést egy európai államszövetség megalakításában látta. 1914. június 21.-

én, 7 nappal a szarajevói merénylet előtt halt meg.  

A háború kitörésekor az osztrák békeegyesület hivatalosan beszüntette tevékenységét, a 

Friedenswarte is megszűnt. A német békeegyesületet is felfüggesztve Alfred H. Fried 

Svájcba emigrált. Bár a Suttner által képviselt pacifista törekvéseket többen, közöttük 

közeli munkatársa, az osztrák nőmozgalom vezetője, Rosa Mayreder, majd a kritikus Karl 

Kraus, az irodalmár Stefan Zweig is továbbvitték az osztrák háborús közéletben, csak a 

háború végeztével, a régi világ összeomlása után kezdtek általánosabb elismeréssel 

emlékezni Bertha von Suttner jelentős tevékenységére. Egyik legkeményebb kései 

kritikusa Albert Fuchs is elismerte rendkívüli jelentőségét az osztrák szellemi irányzatokról 

írott művében (1949): „Önzetlenségével és lankadatlan küzdelmével áttörte a közönyösség 

tradícióját, ami főként a Monarchia jól szituált köreiben uralkodott.”197 Stefan Zweig 

méltató szavai szerint pedig: „felvállalta a tragikus küldetést, hogy kényelmetlenül örök 

figyelemfelkeltője legyen korának, mint Kasszandra Trójában, vagy Jeremiás 

Jeruzsálemben. Hősiesen elhatározta, hogy inkább nevetségességet választja mint a 

tehetetlenséget.”198 

 

                                                 
196 „Die letzten Witzblätter haben mich wieder tüchtig hergenommen – aber das macht mir nur Spaß und 
nützt der Popularität der Sache, nicht wahr? Das gefährlichste Stadium – das Totschweigestadium – hat die 
Friedensbewegung schon hinter sich.”Idézi Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 1999, 142-142. 
197 „Mit ihrer Selbstlosigkeit und Unermüdlichkeit durchbach sie die Tradition der Indolenz, die von vielen 
Wohlsituierten in Österreich gepflegt wurde.” In: Fuchs, Albert: Geistige Strömungen in Österreich 1867-
1918: 261. 
198 „sie hatte die tragische Mission übernommen, die ewige Aufstörerin zu sein, unbequem ihrer Zeit wie 
Kassandra in Troja und Jeremias in Jerusalem. Sie hatte sich heroisch entschlossen, lieber im Gelächter der 
Menschen zu leben als in Trägheit des Herzens.” In: Zweig, Stefan: Begegnungen mit Menschen, Büchern, 
Städten, Wien, Reichner,1937, 202. 
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4. A békemozgalom Magyarországon 

4.1. Háború és béke kérdései a 19. század második felének magyar 
közvéleményében 
 

Az 1848-49-es szabadságharc a honvédő háború (eszmény)képét idézte fel és örökítette 

meg a honfitársakban,  amelyet pátosszal teli, túlzó  előadásban mélyített el a sajtó és a 

szépirodalom, s amelyet ekként állított sajátságos  ’ellen-Lüszisztraté’ - kiáltványának 

középpontjába a fiatal Petőfiné Szendrey Júlia is. Béke helyett harcra buzdított, s 

felszólította „a hon leányait”, hogy támogassák a szabadságharcot és szerelmükkel 

ösztönözzék harcra a férfiakat.199 A fiatal Jókai 1848 márciusában még vér nélküli 

forradalomban reménykedve írta az Életképekben: „a nép kivítta jogait egy csepp vér 

nélkül […] Legyünk rajta, hogy a béke vidéken is föntartassék.”200 A harc megindulása 

után azonban már szabadságharcos hevülettel nyilatkozott az örök béke kérdéséről: „Az 

emberek születnek ok és hivatás nélkül, élnek baj és öröm nélkül, meghalnak remény és 

félelem nélkül. Ilyen szép eszme az örök békesség eszméje.”201 A megtorlás időszakában, 

az 1850-es párizsi békekongresszus kapcsán, Gondolatok a békekongresszus felől című 

versében a békegondolat realitásáról hasonló véleményt fogalmazott meg Arany János 

is.202  

A forradalom leverése utáni évtizedben, a teljes politikai önállótlanság (és jogfosztottság) 

korszakában a korlátozott magyar nyilvánosságban nemcsak a békét, hanem az éppen 

aktuális háború(ka)t illetően is csupán irodalmias vagy elméleties reflexiókra nyílt 

alkalom, ez utóbbiakat természetesen abból a szempontból követték kiemelt figyelemmel, 

hogy milyen hatással lehetnek Magyarországnak a Birodalmon belüli helyzetére.  

                                                 
199 „Nemünk nem használ karjával, testi erejével hazájának, de annál többet használhat befolyása és 
lelkesítése által. Mi hathatunk kedvesünk, férjünk, vagy gyermekeink által, ha őket buzdítjuk, ha kétszeres 
szerelemmel vagyunk övék, miután hazájuk iránti kötelességüket híven teljesíték. […] Igen, testvéreim! A 
hon megmentése legyen most a cél, mit szerelmünk megnyerésére vagy megtartására kedveseinknek 
kitűzünk; csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé.” In: A nő és hivatása I., Szemelvények a magyarországi 
nőkérdés történetéből 1777-1865. Szerk: Fábri Anna. Budapest, Kortárs Kiadó, 1999, 231. 
200 In: Életképek, 1848. március 19. Cikkek és beszédek II./5. Idézi: Lengyel Dénes, In: JM: Összes Művei 
(Kritikai Kiadás), A jövő század regénye, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981, 539. 
201 1849. február 11. Idézi: Fábri, Anna: Jókai Mór. 1998, 169. 
202„A mult időknek bölcsei századokon keresztül örök-mozgót követeltek a véges emberésztül: az új kor 
bölcsesége, mely amazokat neveti, az örök béke, nyugalom vessző-lovát kergeti. Nagy gondolat! képzelni is 
dicső fenséges eszme! Az embernem, mint egy család, szeretettől övezve testvériségben, mint talán Kain 
előtt élhetett; az Írás hol jegyezni kezd, jegyez csak gyűlöletet. […] Hagyjátok a meddő vitát! Bölcs Isten az, 
ki rendel; Az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember. Méltó képmása istennek, S polgára a 
hazának, válassza ott, válassza itt a jobbik részt magának.” Arany János költeményei. I., A magyar líra 
klasszikusai sorozat. Budapest, Helikon Kiadó, 2000, 152-156. 
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Az 1867-es kiegyezés a Monarchia magyar felében is új közjogi alapot és feltételrendszert 

teremtett a polgári társadalom fejlődésének, a polgári kezdeményezéseknek, így a 

szervezett békemozgalom megjelenésének is. A kiegyezés megszilárdította a polgári állam 

alapvető intézményeit, a népképviseleti országgyűlést és az annak felelős kormányt. 1868-

ban törvénybe iktatták a polgári perrendtartást, deklarálták a törvény előtti egyenlőséget. 

Az általános szabadságjogok kodifikálása és bírói úton való biztosítása azonban nem 

történt meg, a tulajdonjog kivételével a gyülekezési és egyesülési jogot csak rendelettel 

szabályozták.203  

A kiegyezéssel megalkotott véderőtörvény bevezette az általános hadkötelezettséget 

Magyarországon. A közös ügyek közé tartozó hadügy végső soron az uralkodó, mint 

legfőbb ’hadúr’ hatáskörébe tartozott, ő döntött a közös hadsereg szervezeti és vezényleti 

kérdéseiben, ő rendelkezett a hadüzenet és békekötés elrendelésével is. A közös haderő 

(közös hadsereg és közös haditengerészet) vezényleti nyelve német volt. A magyar fél 

évente 40 ezer újoncot adott a közös hadseregnek, amelybe évente kb. 100 ezer fiatalt 

soroztak be. 1914-re mind a hadsereg békelétszáma, mind hadi létszáma csakhogynem 

megkétszereződött (előző 250 ezerről 500 ezerre, utóbbi 800 ezerről 1,5 millióra 

emelkedett).204 A magyar politikai közvélemény ugyanakkor a közös hadseregtől 

független(ebb) nemzeti hadsereg (honvédség) kialakítása és fenntartása mellett foglalt 

állást. A magyar közvélemény nyomásának engedve végül felállították az önálló magyar 

honvédséget is (a paritás elvének megfelelően az ausztriai oldalon felállították a Landwehr 

egységeit is), a magyar nyelvű alakulat azonban csak gyalogsággal és tüzérséggel 

rendelkezett, létszámát csak a közös hadsereg feltöltése után gyarapíthatta. 

A véderő-kérdés rendszeres újratárgyalása az osztrák-magyar viszony egyik neuralgikus 

pontja volt az egész Monarchia időszaka alatt.     

 

 

 

                                                 
203Az egyesületek alapítása szempontjából az 1873/1934. számú belügyminiszteri rendelet jelölte ki a jogi 
kereteket. Az egyesületek alapítása felső szinten a belügyminiszter alá tartozott, ugyanakkor közvetlenül a 
helyi közigazgatás ellenőrzési szerepe döntő volt. Az alapítási kérelem elbírálásának alapjául a benyújtott 
alapszabály szolgált, politikai célok felmerülése esetén a hatóságok akadályokat támasztottak az alakulás elé, 
kulturális és gazdasági jellegű egyesületek ugyanakkor szabadon működhettek Magyarországon.Vö.: 
Romsics, Ignác: Magyarország története a 20. században, Budapest,Osiris, 32001, Gyáni Gábor: „Civil 
társadalom” kontra liberális állam a 19. század végén. In: Századvég/1991/1./145-155. 
204 Vö: Romsics, Ignác: Magyarország története a 20. században, 2001, 17-21. 
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4.1.1. Jókai pacifizmussal kapcsolatos állásfoglalásai felszólalásai, nyilatkozatai 
tükrében  

 
A kiegyezés utáni új államiság kereteit felépítő és újradefiniáló korszak politikai 

nyilvánosságában az olyan államiság és nemzeti érzület fölé emelkedő eszmék, mint a 

pacifizmus vagy az európai egyesült köztársaság eszméje nem igazán találhattak fogékony 

talajra. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ezeket a kérdéseket ne tematizálta volna a 

politika, a sajtó és a szépirodalom. S Jókai Mór személyében akadt olyan közszereplő is, 

aki mindhárom területen nagy nyomatékkal és közfigyelem mellet foglalt állást e 

kérdésekben.205 Állásfoglalásai, eszmefuttatásai – mint az 1848-as márciusi napok egyik 

főszereplőjéé és a kiegyezés előtti másfél évtized közismert és népszerű (ellenzéki) 

véleményformálójáé – különös hangsúlyt és figyelmet kapott a magyar közéletben. A 

háború-béke kérdésében, az Európa-gondolat értékelésében időről időre elfoglalt 

álláspontja egyszerre volt egyéni és közösségi töltetű: sokáig inkább csak szószólója volt a 

magyar közvélemény egy részének, később (és főként szépirodalmi műveivel) inkább 

alakítója. Hosszú időn át rendkívül aktív volt politikai téren is: publicistaként és 

képviselőként egyaránt fontos pártpolitikusi szerepet vitt, amelyet azonban egyénivé 

alakított „megszólalásainak” utánozhatatlan stílusa.206 Jókai nyilatkozataiban, politikai 

beszédeiben természetesen nem ritka a véleményváltás, de háború és béke kérdéseit 

illetően meglepő az állandóság. E kérdések az országgyűlésben rendszerint a 

véderőtörvények időközi tárgyalásai alkalmával nyerhettek nagyobb teret, valamint az 

olyan az országot is érintő hadiesemények kapcsán, mint például az 1878-ban a Monarchia 

                                                 
205A forradalom utáni évtizedek vezető és legtermékenyebb politikai, közéleti, és kulturális újságírója lett. 
Szerkesztői tevékenysége az 50-es években fellendült, elsőként a vicclapok Nagy Tükör (1856), Üstökös 
(1858) kiadásával. 1863-1882-ig a Hon főszerkesztője. Rögtön a lap indulásának évében több havi 
börtönbűntetésre ítélték sajtóvétség miatt. Közben 1854 és 1867 között a Vasárnapi Újság ismeretterjesztő 
hetilap főmunkatársaként is dolgozott. 1882-ben a Hon és az Ellenőr összeolvasztásával a Nemzet című 
kormánypárti napilapot indította útjára, melynek élete végéig, 1899-től, mint újjáalakított Magyar Nemzetnek 
- bár már csak névlegesen - de főszerkesztője maradt.  
206 Jókai politikusi szereplését sokan tárgyalták és értékelték. A Jókai-életmű összetettségétből kifolyólag 
nem célom politizálásának minőségéről állást foglalni. Jelentős országgyűlési képviselői szereplésének 
kezdőpontját az 1861-es képviselővé választása jelenti, végpontját pedig 1896-os választási vereség, majd 
felsőházi tagság adta. Politikai karrierjét a szabdságharc után az 1860-as évektől folytatta. 1861-ben Teleki 
Határozati Pártjának képviselőjeként sikerült bejutnia a parlamentbe. Ezután 1865-ben sikerült ismét 
mandátumot szereznie. A balközép vezetőjéhez, Tisza Kálmánhoz csatlakozott, akivel személyes barátságot 
is ápolt. 1849-hez való visszatérést követelve ellenzékben léptek fel. A kiegyezéskor is Tisza oldalán 
maradt. Ebben az időszakban már a magyar közélet egyik legfontosabb szereplőjeként képviselői, 
főszerkesztői és bankigazgatói pozíciókat töltött be. Mikor 1875-ben a Tisza-féle ellenzék liberális pártként 
kormányra került, Jókai is kormánypárti képviselőként folytatta parlamenti pályafutását, valamint a magyar 
delegációban is helyet kapott. 1875 után azonban fokozatosan kiábrándult Tisza politikájából, látva, hogy 
kormányra jutva eltávolodtak eredeti céljaiktól és a forradalmi vívmányokhoz való visszatérést sem tartotta 
már lehetségesnek.  
Miután 1896-ban nem sikerült mandátumot szereznie, visszalépett a képviselőházból. Az uralkodó 1897-től 
a főrendiházba nevezte ki.  
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által végrehajtott boszniai megszállás. A sajtóban azonban az aktuális külpolitikai 

események gyakrabban előhívták felvetésüket.  

Jókai képviselőként az 1868-as véderőtörvény-javaslat tárgyalásának keretében fejtette ki 

először véleményét a ’világbékéről’ és az ’általános lefegyverzésről’, amely véleményét 

egészen haláláig több nyilatkozatában, írói, publicisztikai állásfoglalásában hasonló 

formában megismételte: „Én azt hiszem, jön idő, midőn éppen a haditudomány végtelen 

tökéletesedése folytán maga a hadászati tökély fogja megcáfolni azt, hogy a nemzetek 

egymással háborút viseljenek, és kötelesek lesznek egymással békét kötni örök időkre. 

Hiszem, hogy ezen idő el fog érkezni, de míg ez el nem jön, annak, hogy a magyar nemzet 

kezdje el a lefegyverzést, csupán azt az egyetlen esetét látom, ha ezt a mi kis 

Magyarországunkat valahogy sikerül egy különplanétán commassálhatni, hol ellenségünk 

nem lesz.”207 

Jókai újságíróként lapjában, A Hon-ban azonban fontosnak tartotta tájékoztatni olvasóit az 

1867-ben megalakult Nemzetközi Béke és Szabadság Liga működéséről, tudósított éves 

kongresszusairól; az 1869-ben tartott kongresszusról például  naponta beszámolt  (hét 

részes cikksorozatban),   elemezte a nemzetközi békemozgalom céljait és bemutatta a 

magyar közönségnek a legfontosabb békemozgalmi személyiségeket, többek között Victor 

Hugo-t és ismertette nézeteit is. Döntő fordulatot hoztak Jókai nézeteiben az 1870/71-es 

francia-porosz háború és azt követő párizsi kommün(és leverésének) eseményei. A 

történésekről naponta tudósított, elborzadtan ábrázolva az eseményeket, amelyek mind 

politikai nézeteinek, mind pedig jövőképének alakulásra nagy hatással voltak. Mint A Hon 

szerkesztője számos vezércikkben fejtette ki nézeteit a „korszerű” háború pusztításairól, 

amelynek ijesztő képei időről időre feltűntek ezután regényeiben is.  

A sort az 1872-74-ben A Hon hasábjain folytatásokban olvasható A jövő század regénye 

nyitotta meg. E szatírikus művében voltaképpen írói állásfoglalásait tette közzé a háború és 

béke, Magyarország és Európa, Magyarország és a Monarchia kapcsolatának kérdéseiről. 

A jövő század regényében a háború elleni megoldás (Nobel későbbi elképzeléseihez 

hasonlóan) egy mindent elpusztító fegyver feltalálása lesz, amely visszatart a háborútól: a 

népek visszariadva a fegyveres harctól igyekeznek vitáikat tárgyalásos úton megoldani. 

Jókai másik béketeremtő megoldását már nem az egész emberiség, csupán a magyarság 

számára kínálja fel az addigi hazából való kivonulással, s az utópikus Otthon állam 

                                                 
207 1868. aug. 4. Idézi: Jókai Mór politikai beszédei, (szerk.Takáts Sándor) Budapest, Magyar Országgyűlés 
kiadványa, Franklin Társulat, 1930, I./ 1861-1878, 75.-76. 
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felépítésével. Az Ahol a pénz nem isten című kései regényében208 mintegy életművének 

lezárásaként, újra, s ugyancsak egy „kivonuláshoz” kapcsolódva veti fel a háború nélküli 

lét gondolatát, és ezzel kapcsolatban mintegy írói seregszemlét tart az olyan békemozgalmi 

kérdések felett, mint a fegyverkezés, nacionalizmus, anarchizmus, katonai szolgálat, 

honvédelem, párbaj. 

Jókai ugyanekkor (1872-ben) parlamenti beszédében is kifejtette nézeteit az egyesült 

Európa és a békésebb nemzetközi rendszer megvalósíthatóságának feltételeit illetően és 

megállapította, hogy a feltételek még messze nem adottak, Magyarország pedig sem a 

polgári berendezkedést, sem a demokratikus-köztársasági államforma bevezethetőségét 

illetően nem lenne erre alkalmas terep. Nézetei szerint a kiforratlan állami-társadalmi 

rendszerrel rendelkező Magyarországra nézve korai lenne a köztársasági ideák politikai 

vezérelvvé emelése, amely veszélyeztetné a magyar államiságot. „ Én a köztársasági 

alkotmányt csak formának, és nem célnak tartom. Cél az ország állami léte.”209 - foglalt 

állást 1872. április 4-én a választójogról szóló törvényjavaslat képviselőházi vitájában. Az 

európai egyesült köztársaság eszméjéről ugyanott hasonlóképp elutasítóan nyilatkozott: 

„Én azonban őszinte vagyok, s azt mondom, hogy: contradico [ellenzem]. […] Nem az 

akadályozza Európában az általános respublicát, hogy sok a királyunk; hanem az, hogy 

kevés a republikánus erkölcs.”210 A republikánus erkölcs alatt Jókai a köztársasági eszmék 

gyakorlati megvalósulásának hiányát értette. Az egyesült Európát csak egy távoli jövőben 

tartotta lehetségesnek, amikor a nemzeti fejlődés magasabb szintre jut, a nemzetek pedig 

képesek háttérbe szorítani egyéni céljaikat a közös érdekek ügyében. Az 1870-71-es 

események hatására fokozatosan átalakult Jókai nézete az önálló magyar hadsereget 

illetően,  majd  lassacskán Magyarország  Monarchián belüli helyét illetően is (Idővel jó 

viszonyba került a dinasztia több tagjával is, Rudolf trónörökössel pedig  az Osztrák-

Magyar Monarchia írásban és képben szerkesztése során csaknem baráti kapcsolatot 

ápolt.)  

A háború és a hadügy, valmint a háborús kiadások tekintetében Magyarországon és 

Európában is a nemzetiségi problémákat látta legveszélyesebbnek az 1880-as évektől. Az 

állami költségvetés 1882-es tárgyalásánál elmodott képviselőházi beszédében plasztikusan 

fejetette ki nézeteit ezügyben: „Igaz, az uralkodók nem akarják a háborút, nem akarják a 

jelen kormányok sem. De akarják maguk a népek, igenis. Az olasz irredentisták, a a 

                                                 
208 A regény először 1902-ben a Budapesti Naplóban jelent meg folytatásokban 
209 Idézi: Fábri, Anna: Jókai Mór, 1998, 187-189. 
210 U.o.  
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francia soviniszták, az orosz és nem orosz pánszlávok, a dákorománok, […] Egész 

Európában mindenütt van, az egyik államban is, meg a másikban is egy-egy kis csoport 

rokon faj, amelyiket a másik az idegen szörnyű zsarnokság alól ki akar szabadítani, 

természetesen azzal a földdel együtt, amelyiken lakik. […] A népek nem veszik észre, 

hogy saját maguk állítják fel azon rettenetes bálványt, a nemzetiségi gyűlöletet, amelynek 

oltárán égetik azt a sikertelen áldozatot, aminek neve: hadügyi költség.”211A hadi 

készültsség csillapításnak módjáról is kifejti ugyanott véleményét, és a nemzetiségek 

békés közeledésének elősegítését sürgeti: „ a lefegyverkezésnek nem az a kezdete, hogy 

lerakjuk a puskát meg a kardot, hanem hogy letegyük azokat az indulatokat, amik a puskát 

meg a kardot mozgásba hozzák; szüntessük meg a nem egymás nyelvén beszélő 

polgároknak egymás közti küzdelmét, egymás ellen való gyűlöletét.” 

Jókai Mór a brüsszeli IPU-konferenciára delegált magyar képviselőcsoport elnökeként 

1895-ben francia nyelven tartott emblematikus beszédében a háború és a béke időszerű 

kérdéseit hangsúlyozta.212 Beszédéből jól tükröződik a békemozgalomhoz és a pacifista 

eszmékhez való viszonya és kiforrott álláspontja: „Jól tudom, hogy ebben a századvégi 

világban némi önmegtagadás kell ahhoz, hogy az ember nyíltan idealistának vallja magát. 

És a béke - ideál.” Mondanivalójának központi kérdése a béke, vagy inkább egy békés 

világrend megvalósíthatósága. Elmondta, hogy Európa nagy és kis országai 1870-től az 

1890-es évek közepéig 120 milliárd frankot költöttek fegyverkezésre. Ebből az óriási 

összegből az egész európai kontinenset paradicsommá lehetett volna változtatni, többek 

között a kiéleződő szociális problémákat orvosolni. A történelem korábbi háborúit nagy 

eszmék jegyében vívták, mint a kereszténység, iszlám, szabadság, egyenlőség, emberi 

jogok, „[...] de a mai, dicsőség és heroizmus nélküli háborúnak nincs más indító oka, mint 

a nemzetek engesztelhetetlen gyűlölete, a más nyelvet beszélő szomszéd ellen való düh. 

[…] A nemzeti gyűlölködés telhetetlen bálvány, mely egymaga nyeli el a népek 

boldogságát.” A saját nemzet szeretete azonban ne a mások iránti ellenségeskedést szítsa, 

„[...] hanem abban az igyekezetben nyilvánuljon, hogy a mi nemzetünk fejlettebb legyen a 

kultúra műveiben, a köz és politikai intézményekben, az irodalomban és a közoktatásban, 

mint a másik.” Az önpusztító fegyverkezésnek „meddő kiadások, gyümölcsöt nem hozó 

beruházások”-nak tulajdonította „[...] a szocializmus apokalipszisi bálványá-nak” 

megjelenését. Nem hallgatta el azonban a súlyos szociális problémákat, s megértéssel és 

                                                 
211 1882. jan. 20. In: Jókai Mór politikai beszédei, II./194-195. 
212 A magyar IPU-delegáció elnöki tisztére Jókai személyét hazai és nemzetközi ismertsége, és diplomatikus 
politikai nyilatkozatai, szónoki képességei, jó nyelvtudása és választékos viselkedése egyaránt alkalmassá 
tették. 
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együttérzéssel szólt a munkásságról. Megdöbbentő előrelátással vetítette képviselőtársai 

elé a holnap háborúját, kiemelve a modern haditechnika óriási sebességű fejlődését, majd 

a jövőben megjelenő tömegpusztító fegyvereket, a szárazföldi mellett a légi és vízi 

hadviselést és a több milliós hadseregeket, melyeknek fele „[…] éhség, hideg és 

epidémiák következtében fog elhullani”. Ennek a totális háborúnak óriási pusztítás lesz az 

eredménye: millió özvegy és árva, általános nyomor, a kultúra műveinek pusztulása, az 

erkölcsök elvadulása, a pénzügyek helyrehozhatatlan romlása. „Megengedem, hogy a 

háborút nem lehet örökre eltemetni. [...] De el lehet kerülni a háború okait, lehet 

csökkenteni, lehet semlegesíteni s ez a mi értekezletünk megoldandó feladata.” Hogy lehet 

tehát Jókai szerint megvalósítani a békét?: „Nincs hatalmunk arra, hogy nagyarányú 

lefegyverzést szuggeráljunk az öt nagyhatalomnak; de arra van, hogy a hatodik 

nagyhatalomban, az európai sajtóban, s talán a parlamentekben is megkezdhessük ezt; 

hadd legyen egyszer vége az örökös és kölcsönös fenyegetéseknek, s azoknak a lázas 

izgatásoknak, melyek a népek békés egyetértését megzavarják. [...] Kezdjük meg tehát a 

fegyverszünetet a sajtóban és a parlamentekben. [...] Ne féljünk attól, hogy elveszítjük 

népszerűségünket. Talán gyávasággal fognak bennünket vádolni; de viseljük el."213 (A 

sajtó nyilvánosságalakító szerepének felhasználása Jókai állásfoglalásának állandó eleme, 

amelyet később Apponyi vesz újra elő és javasolja majd az európai békesajtó-szövetség 

létrehozását az IPU-ban1900-ban.) 

Jókai beszédben a békét ideálnak nevezve, a békés világrend megvalósításával 

kapcsolatosan egyértelműen realista meggyőződésének adott hangot. Érzékeltette, hogy 

nem az örök békében hisz, hanem a hatékony nemzetközi összefogás és a propaganda, 

mindenekelőtt a sajtó és a nyilvánosság közvélemény-formáló erejében. Szabadelvű 

meggyőződéséből eredően a háborúkat utilitarista és humánus szempontból egyformán 

elítélte. Suttner bárónénak a nemzetköziség és nemzetek feletti föderatív ideákkal 

kapcsolatos elkötelezettségével ellentétben nemzeti szempontból tekintett a békemozgalmi 

célokra.  

Szkeptikus reálpolitikai nézőpontjának példáját láthatjuk az 1898-as ’cárkiáltvány’ 

kapcsán a Neue Hamburger Zeitung körkérdésére adott nyilatkozatában, amelyet - 

valószínűleg élesen reálpolitikai hangvétele miatt – az újság végül nem is közölt le 

olvasóinak. Helyette Bertha von Suttner lapjában, a Die Waffen nieder!-ben találkozhattak 

vele a kortársak: „Mielőtt a nagyszerű cári manifesztummal komolyan foglalkoznánk, 

                                                 
213 Jókai Mór politikai beszédei. II./1878-1896. 371-377. 
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halljuk először az orosz diplomáciát. Egyelőre engem az ügy nem lelkesít. Mivel tudjuk 

jól, kinek köszönhetjük, hogy mostanság a delegációban a hadügyi költségvetésünket 36 

millióval meg kellett emeljük. Ausztria-Magyarországnak nincsenek agresszív céljai, 

ennek ellenére egy nagy hadsereget kell fenntartania; mivel alig egy éve, hogy 

Oroszország a galíciai határra egy negyedik hadtestet is küldött. Oroszország nem tudja 

olyan könnyen felejteni a Berlini Kongresszust, ahol – 200ezer emberbe és 2 millió 

rubelbe kerülő Törökországgal vívott háborújának ellenére – kizárták a Balkánról. Hogy 

gondolhatunk lefegyverzésre, mikor Franciaország a Monarchiájénak dupláját költi évente 

hadseregére? Ha a cár Manifesztumát komolyan gondolja, kezdje meg a lefegyverzést. 

[…] Nem a szavak, hanem a tettek bizonyítanak.”214 Saját személyes véleményét kifejező 

nyilatkozata mellett ugyanakkor végül nevét adta a magyar békeegyesületnek a 

’cárkiáltványt’ üdvözlő patetikus nyilatkozatához is, mint az egyesület elnöke, tehát egy 

idealisztikus csoportosulás emblematikus alakja. 

A századforduló társadalmi és politikai viszonyait szemlélve Jókain is kiábrándulás és 

reménytelenség uralkodott el.  Közvetve, de nagy nyomatékkal fejezi ezt ki egy 

Apponyihoz írott levelében az idealisztikus szerepvállalásról elmélkedve: „Idealistának 

nevezem én azt, aki teszi azt, ami nem csak kötelessége, teszi azt, ami nem csak magának 

esik jól, teszi azt, ami lehetetlennek látszik.”215  

1900-as párizsi világkiállítás megnyitója alkalmával mondott francia nyelvű beszédében 

egyértelműen megfogalmazta a fejlődésbe vetett hittel átitatott jövőképét, amely szerint a 

tudomány és a technika fejlődése és versengése elhozza a fegyverek olyan szintű 

tökéletesedését is, amely már megakadályozza a háborút: „Mélységesen meg vagyok 

győződve, hogy a kiállításon minden esetben közös kincset lelünk: az egész emberiség 

számára való béke jótéteményeinek tudatát. Tekintsék meg ezeket a műveket, s mondják, 

vajon a béke nem Isten valódi adománya e? Lehetővé teszi nekünk, hogy vetélkedjünk a 

haladásban, és milyen is lenne az élet verseny nélkül? Igaz ugyan, hogy a béke korszakát a 

fegyverek nagy tökéletesedése is jellemezte. De a halálos fegyverek eme javulása, amely 

korántsem ért véget, nem a háború lehetetlenségét ígéri-e nekünk? Szemlélődjünk hát 

örömmel a mészárlás eme rettenetes eszközein is. Még némi tökéletesedés és lehetetlenné 

teszik a testvérgyilkos háborút.”216 

                                                 
214 Idézi: Suttner, Bertha von: Die Waffen nieder! 1898.10/11., 395. 
215 Jókai Mór levele Apponyi Alberthez, 1900.03.03., OSZK Kt, Fond V/688. 
216 Idézi: Fábri, Anna: Jókai Mór, 1998, 202. 
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A politika elsődleges színteréről 1890-es évek második felétől lassan visszahúzódva Jókai 

élete végéig aktív író és publicista tevékenységet folytatott és fontos közéleti tisztségeket 

töltött be. Az irodalmi és újságírói társaságok mellett számos jótékonysági, és 

érdekképviseleti társaságnak, egyletnek volt az elnöke, tagja, felkarolva és személyes 

befolyásával támogatva megannyi humánus és karitatív kezdeményezést. Második 

házasságát fogadó széleskörű elutasítás következtében azonban egyre jobban 

elszigetelődött és a századfordulótól visszavonult minden nyilvános szerepléstől.  

 

4.2. A politikai motívum: az első magyar IPU-küldöttség Brüsszelben 1895-ben 
 
Az IPU alakuló ülésén 1889-ben egy magyar parlamenti képviselő, Pázmándy Dénes 

(1848-1936) ösztönzésére Hagara Viktor (1848-1923) nagyszőllősi kerület képviselője is 

részt vett, így Magyarország – megelőzve ezzel Ausztriát – az IPU alapító országainak 

egyike lett.217 A párizsi világkiállításra, valamint az ugyancsak jubileumi francia 

forradalmi évfordulóra egy jelentős számú (850 fős!) magyar küldöttség látogatott a 

francia fővároba. A nagy létszámú küldöttséget és a kinti szíves francia fogadtatást 

Pázmándy Dénes képviselő francia kapcsolatai révén szervezte meg.218 A párizsi kiállítás 

magyar pavilonjának miniszteri biztosaként utazott ki az említett Hagara Viktor képviselő 

is.  

1895-ig, az első parlamentileg delegált képviselőcsoport megalakításáig a magyar 

parlamenti tagok csak egyénileg (saját finanszírozásból), ideiglenes és rögtönzött 

szervezéssel (leginkább Pázmándy Dénes szervezőmunkájának köszönhetően) vettek részt 

az IPU konferenciáin, s személyes meggyőződésből támogatták annak célkitűzéseit.219 Az 

1892-es berni IPU-konferencia magyar résztvevői közül név szerint ismerjük Eitner Sándor 

sümegi földbirtokost és Pulszky Károlyt, az Iparművészeti Múzeum megteremtőjét. Az 

1892-es országgyűlési választások után már egy új összetételű parlamenti csoportból 

kerülnek ki az IPU konferenciára utazó magyar ’ad-hoc’ küldöttség tagjai, a szervezésben 

ismét Pázmándy-é az érdem. (A küldöttség vezetését Urányi Imre máramarossszigeti 

                                                 
217 Vö: Arday-Katona: 110 év, 2006,  
218 Pázmándy Dénes (1848-1936) apja az első népképviseleti országgyűlés képviselőházának elnöke volt 
1848-ban. Pázmándy 1864-től Berlinben tanult jogot, majd 1867-től Párizsba ment, ahonnét Jókai lapjának, 
A Honnak tudósított. Megfordult több más európai országban is hosszabb-rövidebb időre, többek között 
Svájcban is, és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra tett szert. Hazatérve 1874-től Pesten francia hírlapot is 
indított, valamint megalapította a Francia Kört, melynek elnöke Apponyi volt, és részt vett benne Liszt 
Ferenc is. 1878-tól került be a képviselőházba.  
219 Arday Lajos: Az Interparlamentáris Unió száz éve. 19. 
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képviselő látja el, titkára pedig Pázmándy. Részt vesznek név szeint még Vörös János tabi, 

Veszter Imre késmárki, Pálffy Elemér fehértemplomi, Nedeczky István munkácsi és 

Visontai Soma gyöngyösi képviselő.)220 A magyar képviselők száma évről évre növekedett 

és az évtized közepére elérte az 50-60 főt. Az 1894-es résztvevők névsorát áttekintve 

látható, hogy jobbára vidéki képviselők vettek részt, felsőházi tagok és az arisztokrácia 

tagjai, valamint a politikai döntéshozás szereplői nem képviseltették még magukat. 

Pázmándy egyre aktívabb szerepet vitt az IPU munkájában, melynek során, 1894-ben, a 

vezetőség megbízásából részt vett a görög képviselői csoport megalakításában is. Az első 

magyar hivatalos IPU-csoport megalakításáról Apponyi emlékirataiból tájékozódhatunk. 

Eszerint a hivatalos magyar képviselőcsoport megalakítását nem annyira az IPU által 

támogatott béke-eszmény ösztönözte, hanem szerepet játszott benne ekkor már az IPU 

kongresszusokon is megjelenő magyarországi nemzetiségek magyarellenes fellépése. 

Egyértelmű összefüggés sejthető tehát a magyar politikusok nemzetközi szerepvállalása és 

a nemzetiségi politika, továbbá az 1891-től megélénkülő nemzetiségi fellépés között. Az 

első magyar IPU-képviselőcsoport 1895. augusztusi brüsszeli fellépését megelőző 

napokban pedig Budapesten ülésezett a szerb, szlovák és román nemzetiségi vezetők által 

megtartott nemzetiségi kongresszus.221  

"1895-ig Magyarországot csak egy-két tényleges vagy volt parlamenti tag képviselte a 

közgyűléseken; köztük állandóan jelen volt Pázmándy Dénes. Nemsokára azonban 

kidomborodott, hogy az interparlamentáris unió reánk nézve nem csupán a béke 

szempontjából bír fontossággal. Azok a nemzetek ugyanis, amelyeknek nálunk fajrokonai 

voltak, és amelyek ezek közt államellenes izgatásokat szítottak, különösen a románok, az 

interparlamentáris konferenciákat arra használták fel, hogy Magyarország ellen izgassanak, 

és - a nemzetiségeknek állítólagos elnyomását a háború veszélyét előidéző okok közé 

sorozva - a mi nemzetiségi kérdésünket a konferencia napirendjébe becsempésszék [...] 

1895. szeptember havában Brüsszelbe összehívott konferencián tanácsosnak látszott a 

magyar küldöttség megerősítése, mert kapcsolatosan a magyar állam millennáris 

ünnepélyével, Budapestre akartuk meghívni az 1896-ban tartandó legközelebbi 

                                                 
220 Vö: u.o. 19-30. 
221A magyarországi román egyetemi hallgatók először 1891-ben hallatták hangjukat a magyar egységes 
politikai nemzet és nemzetiségi politika koncepciója ellen. 1892-ben a román nemzetiségi sérelmek miatt 
memorandumot intéztek az uralkodóhoz. 1893-ban közös összefogással gyűlést tartottak Bécsben a 
magyarországi román, szerb és szlovák nemzetiség képviselői, és annak ellenére, hogy közös programot 
ekkor még nem sikerült megfogalmazniuk, sikeresen felhívták a nemzetközi közvélemény figyelmét a 
magyarországi nemzetiségi kérdésre. Vö: Pók Attila: A magyarországi nemzetiségi kérdésről (1868–1918). 
História, 1982. 4. sz. 19–26. p. http://www.tankonyvtar.hu/historia-1982-04/historia-1982-04-081013-3. 
(Hozzáférés: 2012. 04. 04.) 
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konferenciát, és e meghívás körül nagy csata kifejlődését vártuk. Tudvalevő dolog volt 

ugyanis, hogy román részről annak elfogadását ellenezni fogják. [...] Bánffy 

miniszterelnök volt az, aki a politikai élet összes tényezőinek figyelmét, pártkülönbség 

nélkül, erre a helyzetre felhívta, és minket erőteljes, számban is jelentékeny és tevékeny 

magyar csoport megalakítására buzdított, különös súlyt fektetve azokra, akiket idegen 

összeköttetéseik és nyelvismereteik erre a küldetésre kiválóan képesítettek."222  

1895. május 16.-án, Bánffy Dezső (1843-1911) miniszterelnök ösztönzésére hivatalosan 

megalakult a magyar képviselői csoport 131 fővel, a csoportot Jókai Mór vezette és részt 

vett benne Apponyi Albert, valamint Pázmándy Dénes is, illetve Dessewffy Arisztid is - 

akiket nemzetközi kapcsolataik, és nyelvismereteik, ahogy erre maga Apponyi is utalt – 

kiválóan képesítettek a nemzetközi képviseletre. A vezető magyar képviselők ( Jókai, 

Apponyi és Pázmándy Dénes)  figyelemfelkeltő beszédeinek hatására a román nemzetiségi 

résztvevők által hangoztatott magyarországi nemzetiségi kérdés lekerült a napirendről. 

Bertha von Suttner emlékirataiban a brüsszeli IPU-konferencia fontos eseményeként 

emelte ki: "Először vett részt magyar parlamenti csoport az Unió értekezletén. A delegáció 

élén Jókai Mór, legkiválóbb tagja Apponyi gróf, kinek szónoki képessége bámulatot 

kelt."223 

Végül is magyar küldöttségnek sikerült kivédenie a román támadásokat, s a konferencia öt 

ellenszavazattal elfogadta a következő évi gyűlés helyszínéül Budapestet.224  

 

4.3. Jókai és Suttner: „Ki kezdje el?” A Magyar Szent Korona Országai 
Békeegyesülete előkészítése 

 

Bertha von Suttner, 1889-ben hozzákezdve a békemozgalom intézményesítéséhez a 

Monarchia területén, tájékozódni kívánt a magyar helyzetről is, de csupán egy kisebb 

békebizottság létezéséről szerzett tudomást, amely magánkezdeményezésből működött: 

                                                 
222 Apponyi Albert: Emlékirataim. 50 év. I. kötet. 230. 
223 „Zum erstenmal Teilnahme einer ungarischen Gruppe an der Union. An der Spitze dieser Gruppe Maurus 
Jókai und als ihr glänzendster Vertreter Graf Apponyi, dessen Beredsamkeit Aufsehen erregt.” In: Suttner, 
Bertha von: Memoiren,1909, 329. 
224 A későbbi években a magyar IPU-képviselet jellegének és súlyának megnövekedését támasztja alá többek 
között az 1910-évi brüsszeli konferencia magyar résztvevőinek névsora, amely többek között a bécsi 
Haushof- und Staatsarchiv töredékesen fennmaradt külügyminisztráriumi jelentéseiben is megtalálható. Az 
osztrák és magyar IPU-résztvevők névsorát a brüsszeli követség jelentette a bécsi külügyminiszternek. Az 
osztráknál jóval terjedelmesebb névsorban megtalálható Apponyi Albert mellett többek között Dessewffy 
Arisztid, Giessweins Sándor, Hantos Elemér, Kárlyi József gróf, Kossuth Ferenc, Lánczy Leó, Lukács 
György, Madarassy-Beck Gyula báró, Széchenyi Béla gróf és Weckheim Frigyes is. In: Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (HHStA), Bundeskanzleramt, Auswärtige Angelegenheiten: Kongresse 1880-1918, F60/95 
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Hodgson Pratt (1824-1907) brit politikus, az angol Nemzetközi Döntőbírósági és Béke 

Társaság (International Peace and Arbitration-Association 1880) alapító elnöke, aki az 

1880-as években londoni békeegyesületének mintájára európai társegyesületek létesítésére 

törekedett, hogy elősegítse a nagyobb összefogást a pacifista célok érdekében és beutazta 

Európát. 1888-ban Budapesten is megfordult az International Peace and Arbitration-

Association képviselőjeként és igyekezett felhívni a magyar közvélemény figyelmét a 

békemozgalom céljaira, továbbá a magyar közélet előkelőségeivel találkozva egy országos 

békeegyesület alapítását javasolta. Pratt londoni központjának tagegyleteként tehát egy 

kisebb budapesti békeegyesület létezett ebben az időben, amelyről Bertha von Suttner 

Maschinenalter (1887) című értekézésének békemozgalomról szóló kitekintő fejezetében 

szerezhetünk tudomást. Suttner tudósítása szerint a magyar bizottságot ekkor többek között 

Szalágyi Aurél és Sasvári Armand képviselték és működtették, akik az 1895-ben 

megalakuló Jókai vezette magyar békeegyesületben is kulcsszerepet vállalnak.225  

Mivel azonban a ’90-es évtizedben az IPU és a nemzetközi békemozgalom szervezetileg 

még szorosan együttműködött és éves kongresszusaikat is egy helyen tartották, az IPU 

konferenciához kapcsolódóan Budapesten kellett megrendezni az 1896. évi 

békekongresszust is. Némiképp nehezítette a helyzetet, hogy a döntés pillanatában (1895-

ben) sem működött az országban egyetlen hivatalosan bejegyzett békeegyesület sem, s 

hirtelen politikai érdekké lett a magyar békeegyesület megalakítása. A kezdeményezést az 

osztrák egyesület vezetőjeként Suttner báróné magára vállalta. „Ahogy 1891-ben 

szükséges volt egy osztrák egyesület alapítása, hogy az ország képviseletét a római 

kongresszuson biztosíthassa – ugyanúgy mivel az IPU minket a millenniumot ünneplő 

Budapestre hívott meg – szükségessé vált, hogy ott is létrejöjjön egy magánegyesület, 

amely a többi egyesületet meghívja a békekongresszusra.”226  

                                                 
225 Sasvári Armand újságíró, szerkesztő. A Pesti Napló belmunkatársa volt, angolból, franciából fordított 
regényeket. 1878-ban a Boszniából tudósított Harcztéri levelek címmel. 1880-1883-ban Párizsban volt 
tudósító, magyar ellenzéki és kormánypárti lapoknak, valamint párizsi lapoknak egyaránt tudósított, ekkortól 
már gazdasági és kereskedelmi témákra koncentrálva.1886-tól 1910-ig adta ki a francia nyelvű Revue 
d'Orient et de Hongrie: journal politique, littéraire et économique című lapot, valamint a milleniumi kiállítás 
kereskedelmi rézslegének katalógusszövegei is jelentős részben tőle származnak, magyar és idegen 
nyelveken egyaránt. Szalágyi/Szilágyi Aurél a magyar gyorsírás egyik önálló módszerét dolgozta ki. 
Szalágyi választmányi tagként, és pénztárosként a háború kitöréséig fontos szerepet töltött be az 
egyesületben. Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I-XIV., Budapest, Hornyánszky, 1891-
1914 
226„So wie es im Jahre 1891 als Notwendigkeit erschien, einen Verein in Österreich zu gründen, damit das 
Land im Kongress in Rom vertreten sei, so war es jetzt – da die Interparlamentarische Union uns zur 
Millenniumsfeier nach Budapest eingeladen hatte – auch notwendig, dass dort ein Privatverein entstehe, der 
die übrigen Vereine zur Abhaltung eines Friedenskongresses einlade.” In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 
333. 
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Nyilvánvaló, hogy a gyors megalakulást az erőteljes politikai támogatás tette lehetővé, a 

szervezés munkáját azonban nagyban könnyítette, hogy Suttner és munkatársai már évek 

óta foglalkoztak egy magyar egyesület létrehozásának gondolatával, s az első lépéseket 

már a brüsszeli IPU-konferenciát megelőzően megtették. „Az 1895. december 14.-én életre 

hívott magyar békeegyesület előtörténetét illetően le kell szögezni, hogy a kezdeményezés 

és a szervező lépések az Osztrák Békebarátok Egyesületének, első sorban Katscher Lipót 

előljárósági tag törekvéseinek és energikus tevékenységének köszönhető.”227  

Katscher és felesége ekkor már több éve Bécsben éltek. Az osztrák békeegyesület tagjai 

voltak, Katscher Lipót elöljárósági tagként, majd egyesületi titkárként az egyik 

legtevékenyebb segítője volt az elnöknőnek. A Katscher házaspár a magyar viszonyok 

kitűnő ismerőiként, valamint magyarországi kapcsolataiknak köszönhetően tanácsaikkal és 

személyesen is jelentős szerepet vállaltak az előkészítő munkálatokban. „Bécsi 

egyesületünk nekilátott a toborzásnak a magyar fővárosban. Leopold Katscher, ismert 

publicista, aki sokáig élt Magyarországon és szerteágazó kapcsolati hálóval rendelkezett, 

most egyesületünk tagjaként Budapestre utazott. Felkereste Jókai Mórt és több államférfit, 

akikkel élénk levelezésben álltam […]”228 

A Bertha von Suttner és Jókai Mór kapcsolatát dokumentáló levelezésből ma összesen 5 

levél ismert, melyeket Suttner 1895 és 1901 között küldött Jókainak (a válaszlevelek, 

sajnos, nem lelhetőek fel). Jókai az osztrák békeegyesület felkérésére, hogy vállaljon 

előljárói pozíciót az alapítandó magyar békeegyesültben, 1895. március 18.-án nyilvános 

levélben foglalt állást. Nyilatkozatát magyarul a Budapesti Tudósító (a magyar kormány 

hivatalos lapja) március 18.-i esti kiadásának címlapján tette közzé, németül pedig másnap 

jelent meg a Neue Freie Presse reggeli kiadásában. Jókai válaszában hangsúlyozta „Én a 

béke hirdetője voltam mindig és leszek mindvégig. Mai nap a nyilatkozatom 

következményeként ugyanazon küldöttségtül [az osztrák békeegyesület küldöttsége] egy 

felhívást kaptam, hogy engedjem magamat a magyar békeegyesület elöljáró tagjai sorába 

beiratni. […] Hanem a magyar békeegyesületnek az elöljáróságát nem volt szerencsém 

megismerhetni. Azt talán nekem kellene megkezdeni? Hiszen én valósággal igaz, őszinte 

barátja vagyok a békességnek. Minden munkámban ezt hirdettem. De a praktikus életben a 
                                                 
227„Zur Vorgeschichte des am 14. Dezember 1895 ins Leben getretenen ungarischen Friedensvereins sei hier 
ferstgestellt, dass die Angregung hierzu und die organisatorische Durchführung der Österreichischen 
Gesellschaft der Friedensfreunde, in erster Reihe der Initiative und energischen Arbeit ihres 
Vorstandsmitgliedes Leopold Katscher zu danken ist.” In: Die Waffen nieder! 1896/1/9. 
228„Unsere Wiener Vereinigung ging nun daran, in der ungarischen Hauptstadt zu agitieren. Leopold 
Katscher, der bekannte Publizist, der in Ungarn, wo er lange gelebt, weitverzweigte Verbindungen hatte und 
jetzt Mitglied unseres Vereins war, reiste nach Budapest, besuchte Maurus Jókai, besuchte die Staatsmänner, 
mit welchen ich meinerseits lebhaft korrespondierte […]” In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 333. 
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béke theoriájának elmulaszthatatlan korolláriuma [következménye] van. A lefegyverzés 

sürgetése. Ennek is határozott prófétája vagyok. A hadi készülődés milliárdjait nyeli el a 

közvagyonnak, amikkel a nép jólétét, a munkásosztályok boldogítását lehetne inkább 

eszközölni. […] Ennek az eszmének egész lelkemmel híve vagyok. Csak az a kérdés, hogy 

„ki kezdje ezt el?” Ha a franciák, ha az oroszok bölcsei és hazafiai kezdeményezik az 

általános lefegyverzés indítványát, én szívesen követem őket; de hogy mi jámbor 

magyarok, a kegyes osztrákokkal egyetértve kezdeményezzük a saját magunk 

lefegyverzését, - abba a tréfába nem megyek bele. […] Különösen mi magyarok! Akiket 

háromféle külellenség s négyféle belellenség fenyeget végkiirtással. Mi kezdjük el a 

fegyverlerakást? […] – de hogy ha hazámat, szabadságomat, nemzetemet, királyomat 

megtámadja valaki, akkor nem ismerek semmi theoriákat, hanem, mint a legutolsó 

tartalékos közkatona, odaviszem a saját vén fejemet is, ahol azt áldozatul ott kell hagyni.” 

Minderre 1895. március 20-i dátummal elküldött levelében Bertha von Suttner a 

következőképpen reagált: „El sem tudom mondani, hogy milyen örömet okozna az osztrák 

békeegyesület elöljáróságának – és kezeskedem érte, hogy – minden európai 

testvéregyesületnek, ha Ön segítene hazájában helyet készíteni az ügynek! Szavai alapján 

úgy érezzük, ha sikerül a kétségeit okozó félreértéseket eloszlatnunk, akkor Ön teljes 

szívvel támogatná az eszmét.” 229 Majd közölte, hogy egyúttal elküldi az IPU központi 

iroda rendszeres kiadványának egy példányát is, amelyből Jókai betekintést nyerhet az IPU 

aktuális helyzetébe és tevékenységi körébe. A levelezés rekonstruálása szempontjából az 

idézett Suttner-levél elején fontos megjegyzés olvasható: „Azon az alapon, hogy Ön 

nyilatkozatát a Neue Freie Presse hasábjain megjelentette, bátorkodtam az Önnek 

idecsatolt levél másolatát a Neue Freie Presse részére megküldeni; továbbá tisztelettel 

kérem Önt, hogy szíveskedjék ezt a másolatot közlés céljából a Budapesti Naplónak 

szintén elküldeni.”230 Az ’idecsatolt=beifolgend’ és a Presse számára elküldött levél a 

tartalma alapján nagy valószínűséggel az a géppel írott levél lehetett, mely pontos dátum 

nélkül, a Suttner házaspár aláírásával az OSZK Kézirattárában is megtalálható. Ennek a 

                                                 
229„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, welche Freunde es für den Vorstand der O. G. [Österreichische 
Friedensgesellschaft] und – dafür stehe ich ein – für alle europäischen Schwestergesellschaften wäre, wenn 
Sie der Sache in Ihrem Vaterlande eine Stätte bereiten hülfen! Dass Sie, nach Aufklärung des Ihren Zweifel 
begründenden Missverständnisses, unserer Idee mit Ihrer ganzen Seele beistehen, geht für uns aus Ihren 
Worten hervor.” Bertha von Suttner levele Jókai Mórhoz, 1895. 03. 20., OSZK, Kézirattár, Fond V./540,  
230 „Anlässlich Ihrer in der N. fr. Pr. [Neue freie Presse] abgedruckten Erklärung habe ich mir erlaubt, den 
beifolgenden Brief an Sie zu richten, und eine Copie desselben an die Neue fr. Presse einzusenden; - ich 
erbitte mir auch von Ihrer Courtoisie die Gefälligkeit, diese Copie der Buda-Pester Correspondenz zur 
Veröffentlichung zu schicken.” Bertha von Suttner levele Jókai Mórhoz, 1895. 03. 20., OSZK, Kt., Fond 
V./540,  
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dátum nélküli, gépelt levélnek a fő témája ugyanis a békemozgalmi célokkal kapcsolatos 

kétségek azon sora, melyeket Jókai a Neue Freie Presse hasábjain megjelentett, már idézett 

nyilatkozatában is megfogalmazott. A Suttner házaspár e levelében Jókai személyes, s 

egyben az általános(ítható) magyar álláspontot is megfogalmazó fenntartásait igyekezett 

szétoszlatni.  

A „Hochverehrter, grosser Dichter! megszólítású levél legfontosabb kijelentései a 

következők: „Mélyen Tisztelt Nagy Író! […] Az Ön őszinte nyilatkozatából kiderül, hogy 

Ön a nemzetközi békemozgalom céljait, a megbékélést, a nemzeti gyűlölködés 

megszüntetését, a tartós béke biztosítását teljes szívvel támogatja, s a megbékélés 

boldogító következményeként az általános leszerelést is örömmel üdvözölné. Csak 

egyetlen kétsége van: ki kezdje el? [....] Ön úgy véli, hogy Ausztria és Magyarország nem 

kezdheti el a lefegyverzést. Ugyanez a kétség merül fel mindenhol a békemozgalom 

céljaival szemben, Franciaországban és Oroszországban is, és kettős félreértésből ered: 

Először is a leszerelés csak általános egyetértés alapján mehet végbe, tehát senki nem kezdi 

el; másodszor pedig a lefegyverzés nem az alapja, hanem a következménye lenne az 

előzetes békekészségnek. [...] A békemozgalom egész jelentősége az univerzalitás 

eszméjén alapul, és ameddig ezt az egyes országokban nem támogatják, ez képezi a 

legnagyobb akadályt. És ameddig a minden nemesre, szabadságeszmére és nagyívű 

gondolatokra lelkesedni tudó Magyarországon az általános megegyezésnek nincs tevékeny 

képviselete, addig ez éppúgy végzetes az ügyre nézve. Viszont ha ott létrejön egy 

békeegyesület, minden nemzeti sajátosság adott ahhoz, hogy a mozgalom erőteljesen 

fellendüljön. […] És ki lenne Önnél alkalmasabb arra, hogy ennek a mozgalomnak az élére 

álljon, Ön, aki nemzete szellemét és dicsőségét megtestesíti! […] Egyetlen békemozgalom 

sem vonja kétségbe az Ön által egyértelműen megfogalmazott hazafias kötelességnek, a 

haza, a szabadság és az uralkodó megvédésének teljesítését.”231 A levél folytatásában a 

                                                 
231 „Hochverehrter, grosser Dichter!  […] Aus Ihrer freimütigen Kundgebung geht hervor, dass Sie den 
Zielen der Internationalen Friedensbewegung – Versöhnung, Tilgung des nationalen Hasses, gesicherter 
Dauerfriede – aus ganzer Seele zustimmen; auch die glückliche Folge eines solchen Zustandes: die 
allgemeine Abrüstung, würden Sie wilkommen heissen. Nur der eine Zweifel erhebt sich Ihnen: Wer soll 
anfangen? […] Und Sie meinen, dass Österreich und Ungarn nicht mit der Niederlegung der Waffen 
beginnen können. Es ist dies derselbe Zweifel, der sich allenthalben, - auch in Frankreich und Russland, – 
gegen die Friedensbewegung geltend zu machen pflegt und er beruht auf einem doppelten Missverständnis: 
Erstens könnte Abrüstung nur auf allgemeines Einvernehmen ausgeführt werden und daher von Niemandem 
zuerst; zweitens wäre die Niederlegung der Waffen nicht die Grundlage, sondern die Folge der 
vorhergegangenen Friedfertigung. […] Die ganze Bedeutung der Friedensbewegung beruht auf der 
Universalität, und solange sie in einzelnen Ländern nicht gefördert wird, stellt dies ein bedauerliches 
Hemmnis dar. Wenn es z. B. noch lange heissen kann, dass in dem für alles Edle und Freiheitliche und 
Grossgedachte so begeisterungsfähigen Ungarlande keine tätige Vertretung der allgemeinen Vereinigung 
besteht, so ist das für die Sache geradezu verhängnissvoll und umgekehrt: wenn dort eine 
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levélírók az angol, francia, olasz, holland és svájci békeegyesületek előljáróságának 

prominens tagjainak példáit sorakoztatták fel, hangsúlyozva, hogy számos IPU képviselő 

egyben békeegyesületi tag is hazájában. 

Jókai a továbbiakban az első hivatalosan delegált magyar IPU-küldöttség vezetése mellett 

a megalakítandó magyar békeegyesület elnökségét is elvállalta 1895-ben. Bertha von 

Suttner következő, 1895. május 25.-re dátumozott levelében gratulált Jókainak a 

döntéshez, és külön örömét fejezte ki, hogy a brüsszeli IPU-kongresszuson személyesen is 

találkozhatnak majd.232  

Jókai békeegyesületi szerepvállalását bizonyára (legalább is informálisan) mértékadó 

politikai személyiségek is támogatták. A világhírű író felléptetése feltehetően kívánatos 

(sőt elkerülhetetlen) volt a millenáris ünnepségek fényét, egyszersmind Magyarország 

presztízsét emelő nemzetközi konferenciák (legalább is) valamelyikén, s sikeresebbnek 

tűnhetett a világ-békemozgalom illusztris személyiségei, mint a politikai elit 

reprezentánsai között szerepeltetni. Nemzetközi szereplésre írói ismertségén kívül szónoki 

képességei és idegennyelvismerete is predesztinálták, a német mellett angolul, olaszul és 

franciául is beszélt. 

  

4.4. „Bécs olyan Pesthez képest, mint jég és a tűz.” A magyar békeegyesület 
megalakulása 

 

A magyar békeegyesület megalapítása érdekében fogalmazott felhívást többek között a 

Nemzetben, valamint a vezető német lapban, a Pester Lloydban egyaránt december 11-én 

olvashatta a közönség.  Az 1895. december 14-én az írók és újságírók klubjában, az 

Otthonban megtartott alakuló közgyűlés ismert közéleti személyiségek és vezető 

politikusok, kormánytagok, képviselők részvételének következtében a budapesti társasági 

élet fontos eseményévé nőtte ki magát. A Suttner-házaspár és az osztrák békeegyesület 

több tagja is részt vett az ünnepi alkalmon. Az ülést Berzeviczy Albert, a képviselőház 

alelnöke vezette, aki azután helyet kapott a választmányi tagok sorában is. Több magyar 

IPU-képviselő, köztük Pázmándy Dénes is belépett a magyar békeegyesületbe és 

                                                                                                                                                   
Friedensgesellschaft entsteht, so lassen jene nationalen Eigenschaften erwarten, dass dadurch der Bewegung 
gewaltiger Aufschwung gegeben wird […]. Und wer wäre besser geeignet, als Sie, in dem sich der Geist und 
der Ruhm Ihres Landes personifiziert, sich an die Spitze zu stellen! […] Der von Ihnen so beredt 
ausgesprochenen Pflicht: Vaterland, Fürst und Freiheit gegen Angriffe zu beschützen, versucht keine 
Friedengesellschaft entgegen zu wirken;[…]” Bertha von Suttner levele Jókai Mórhoz, dátum nélkül, OSZK, 
Kézirattár, Fond V./540,  
232 Bertha von Suttner levele Jókaihoz, 1895.05. 25.. OSZK-Kt, Fond V/ 605 
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választmányi tisztséget is vállalt. A választmányi tagok névsorában olyan további közéleti 

és művészeti hírességek szerepeltek, mint Bánffy Dezső miniszterelnök és felesége, gr. 

Csáky Albin és felesége, Hegedüs Sándor és felesége, Hieronymi Károly, Szász Károly, 

Türr István, Wohl Janka vagy Zichy Antal, a gazdasági élet olyan kiemelkedő szereplői, 

mint hatvani Deutsch József vagy Lánczy Leó, s a békemozgalom olyan régi 

elkötelezettjei, mint Katscher Lipót.   

Jókai ünnepélyesen elfogadta az egyesület elnökségét, elnöki székfoglalójában a korábbi 

elnöki felkérésre adott nemzeti érzelmű állásfoglalását ismételte meg: „A békeszövetség 

propagandája nem ronthatja meg a nemzet harci erejét. A békejobbnak csak akkor van 

értéke, ha azt egy erős kar nyújtja. A békeszeretet, a humanizmus nem áll ellentétben a 

haza és az uralkodó iránti áldozatkész hűséggel. A hazaszeretet és az emberszeretet 

törvényei legyenek a mi alaptörvényeink.” 233 

Nagy lelkesedéssel fogadott beszédet mondott Bertha von Suttner is, akit az egyesület 

tiszteletbeli tagjának választottak. A magyar egyesület megalakulásától kezdve, ha tehette, 

mindig részt vett az éves közgyűlésen, számos előadást is tartott. Az egyesület 

megalakulását másnap minden fontosabb napilap közölte, legnagyobb részletességgel 

természetesen a Nemzet tudósított, december 15.-i reggeli kiadásában a vezető beszédeket 

idézte, másnap esti kiadásában pedig hírt adott az alakulás örömére tartott estélyről. Suttner 

báróné bizalmas barátjának, Bartholomeus von Carnerinek küldött tudósítása szerint: „A 

budapesti események felülmúlnak minden eddigit, óriási. […] Bécs olyan Pesthez képest, 

mint jég és a tűz.”234 Emlékirataiban a bécsi sajtóhoz dec. 15-én küldött sürgöny szövegét 

átvéve tudósított: „Budapest, december 15. Békeegyesület tegnap megalakult. Alakuló 

ülést báró Berzeviczy, a képviselőház alelnöke vezette. Előadások: Jókai magyarul, Suttner 

báróné németül. Viharos fogadtatás. Már több száz jelentkezés érkezett. Döntés született a 

VII. béke-világkongresszus meghívásáról jövő évre Budapestre. Az elöljáróságba 

kiemelkedő személyiségeket választottak, közöttük két volt minisztert. Elnök Jókai. Vihar 

a pesti sajtóban. Minden magyar és német lap négy-tíz hasábban hozta az eseményeket. 

Bánffy miniszterelnök kinyilvánította Suttner bárónénak, hogy mind az Interparlamentáris 

konferenciát, mind a béke-világkongresszust szívesen látják Budapesten, a kormány pedig 

                                                 
233 Jókai Mór elnöki székfoglaló beszéde 1895. dec. 14. In: Magyar Szent Korona Országai 
Békeegyesületének Évkönyve, Budapest, 1896, hátsó borítólapon oldalszám nélkül. 
234„Die Budapester Episode übertrifft alles bisher Dagewesene, fabelhaft![...] Wien ist gegen Pest wie Eis 
gegen Feuer.” In: Bertha von Suttner levele Bartholomeus von Carnerihez, 1895. 12.17., Idézi: Hamann, 
Brigitte, Bertha von Suttner,189.  
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ezeken a rendezvényeken - bár azokat nem a kormány hívja egybe - nemcsak részt fog 

venni, hanem elöl jár.”235  

A Suttner házaspárt az események kapcsán vendégül látta Bánffy miniszterelnök és 

felesége is. Suttner báróné a magyar lelkesedésről optimistán tudósított fő pártfogójának, 

Alfred Nobelnek is, aki azonnal 1000 guldent küldött a budapesti béke-kongresszus 

költségeire. A magyar békeegyesület alapító tagjai 1850 forintot helyeztek letétbe az 

egyesület megalakításra. Az Osztrák Békebarátok Egyesületének december 19.-én Bécsben 

tartott közgyűlésén a magyar egyesületet Katscher Lipót mellett Földváry Emília és 

Neugebauer László236 képviselte.  

A magyarok a Monarchia pacifista gyűjtőszervének szánt osztrák békemozgalomba 

egyáltalán nem kívántak betagozódni. Az osztrák kezdeményezésre megalapított magyar 

egyesület egyenrangú, saját országos intézményesülésre törekedett, ahogy ezt Bertha von 

Suttner is fontosnak tartotta kiemelni a magyar békeegyesület megalakulását bemutató 

sajtójelentésében: „Nem lehet tehát azt gondolni, hogy a magyar egyesület az osztráknak 

valamilyen ága lenne, vagy azzal bármilyen függőségi viszonyban állna. Önálló egyesület 

és jelenleg, bár a legfiatalabb, de az elöljáróságát, valamint a sajtó és a kormány 

támogatását tekintve a legkiválóbb minden európai békeegyesület között.”237 

Az egyesület alapszabályait 1896. február 22.-én hagyta jóvá a belügyminisztérium, 

hivatalosan Magyar Szent Korona Országainak Békeegyesülete néven jegyezték be 

budapesti székhellyel, legtöbbször azonban röviden csak magyar békeegyesületként 

említették. 1896 elején pedig megkezdte működését a Katscher által megalapított fiumei 

fiókegyesület is. 

                                                 
235 Budapest, 15. Dezember. – Friedensverein gestern konstituiert. Versammlung geleitet von Baron von 
Berzeviczy, Vizepräsidenten des Reichstags, Vorträge: Ungarisch von Jókai, Deutsch von Baronin Suttner; 
Beifall stürmisch. Schon mehrere hundert Anmeldungen erfolgt. Einladung zum VII. Weltfriedenskongress 
zum Beschluss erhoben. Im Vorstande hervorragende Persönlichkeiten gewählt, darunter zwei Minister des 
ehemaligen Kabinetts. Jókai Präsident. Noch nie dagewesene begeisterte Zustimmung in der Presse; 
sämtliche ungarische und deutsche Blätter bringen vier bis zehn Spalten lange Berichte. Ministerpräsident 
Bánffy äußerte zur Baronin Suttner, dass sowohl die Interparlamentarische Konferenz wie auch der 
Weltfriedenskongress in Budapest willkommen seien und dass die Regierung bei diesen Veranstaltungen – 
wiewohl sie nicht von Regierungs wegen einberufen seien – nicht nur mitgehen, sondern vorangehen werde.” 
In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 333. 
236 A korszakban ismert magyar-német műfordító, főleg Petőfi-fordítóként. Az Osztrák-Magyar Bank 
tisztviselője. A magyar egyesület pénztárosa az alakulás után 1896-ban. 
237„Dies darf jedoch nicht dahin aufgefasst werden, dass der ungarische Verein etwa ein Zweig des 
Österreichischen sei oder in irgend einem Abhängigkeitsverhältnisse zu diesem stehe. Es ist ein selbständiger 
Verein, und gegenwärtig, obwohl der jüngste, so doch schon, was die Zusammenstellung seines Vorstandes 
und den Rückhalt in der Presse und bei der Regierung betrifft, der hervorragendste aller europäischen 
Friedensvereine.”In: Die Waffen nieder! 1896/1/9-10. 
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A magyar békeegyesület tagságát hivatalosan az évente megjelenő Magyar Szent Korona 

Országai Békeegyesületének Évkönyve238 tudósította a hazai és nemzetközi békemozgalmi 

eseményekről, az egyesület tevékenységéről, üléseiről, vendégelőadóiról, tagságáról. Az 

évkönyvben évente közzétették a vezetőség és a tagság névsorát, valamint az éves pénztári 

mérleget is. A tagság és az érdeklődés csökkenésével az évkönyv 1905-től már csak 

kétévente jelent meg.  Már az alapítás évében kérvényezte az egyesület egy havilap 

indítását Pax címmel, amelyet azonban végül nem sikerült elindítani. Alkalmi jelleggel 

kísérleteztek a Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének Értesítője című lap 

kiadásával is, ebből azonban – nagy valószínűséggel – csupán egyetlen szám jelent meg 

1902 februárjában. A nyugat-európai és német nyelvterületek egyesületei által kiadott 

lapokhoz (Die Waffen nieder! és a Friedenswarte) hasonló jellegű, rendszeresen megjelenő 

kiadványt a magyar békeegyesület csak Giesswein Sándor elnöklete alatt tudott 

működtetni. A többször idézett Nemzetközi Élet239 1912 és 1918 között havi-kéthavi 

rendszerességgel jelent meg Budapesten. Bár az egyes lapszámok terjedelme csupán 8-15 

oldalt tett ki, a lap folyamatos, a háborús évekre is kiterjedő működése, mindenképpen 

figyelemreméltó teljesítmény.  

A magyar békeegyesület éves tagdíja két korona volt, az évkönyvek végén közölt éves 

mérleg szerint az első fellendülés után a tagdíjak befizetése is visszaesett, a Nemzetközi 

Élet által közölt tagnévsorok szintén a fizetési fegyelem lazulását mutatják. Az osztrák és a 

magyar békeegyesület alapszabályait áttekintve megállapítható, hogy – az alapító 

személyiségeket összekötő többszálú kapcsolatokból eredően is – mindkét egyesület 

azonos pacifista felfogásra épülő értékrend talaján állt.  

A két egyesület vezetőit kölcsönös megbecsülésen alapuló jó viszony fűzte össze. 

Leveleztek az 1896-ban a budapesti nemzetközi kongresszusok előkészítésének ügyében, 

majd a Budapestre érkező Suttner-házaspár személyesen is felkereste Jókait svábhegyi 

villájában. A látogatás élményeit Bertha von Suttner a következőképpen foglalta össze 

emlékirataiban: „Szeptember 24. a reggeli ülés után [vita Oroszország részvételéről az 

IPU-ban] (melynél különösen Apponyi tündökölt, Basily és Novikov pedig nagy 

érdeklődéssel hallgatták) látogatást teszünk Jókainál. Rosszullét miatt nem vett részt a 

konferencián, de eléggé jól volt ahhoz, hogy minket fogadjon. Egy kerttel övezett, nem 

nagy, de szép villában lakik. Megmutatja nekünk a kincseit, az íróasztalát, a könyveit, és a 

                                                 
238 A Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének Évkönyve, Budapest, fennmaradt évkönyvek: 1896, 
1904/1905, 1906/1907, 1909/1910 
239 Teljes címe: Nemzetközi Élet, a Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének hivatalos havilapja 
(Nemzetközi jellegű jogi, gazdasági és egyéb kulturális szervezkedéseket szolgáló havi folyóirat). 
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jubileumára kapott ajándékait, köztük a magyar nemzet pompás adományát költőjének 

ajánlott nemzeti főhajtásként: összes műveinek díszkiadását, amelyre előre százezer gulden 

előfizetés érkezett. Két nagyon érdekes óra – Jókai sokat mesél nekünk az életéből. 

Kézjegyével ellátott fotográfiáját adja nekem.”240  

(A Jókai-Suttner kapcsolatot dokumentáló utolsó fellelhető Jókainak címzett levél 1901-

ből való, amelyben Bertha von Suttner felkérte, hogy az osztrák békeegyesület 10 éves 

fennállásának alkalmával írjon pár sort a békeügy támogatására.)241 

   

4.5. A millenniumi Budapest fogadja „ugyanazon parlament alsó és felső házát”: 
az IPU-konferenciát és a világ-békekongresszust 

4.5.1. A VII. világ-békekongresszus a millenniumi Budapesten 
 
Az 1896. évi budapesti nemzetközi kongresszusok szervezése tevékeny részvételt kívánt a 

magyar békeegyesület tagjaitól és – főként – elöljáróitól. A békekongresszus előkészítését 

Bertha von Suttner koordinálta, miközben a nemzetközi konferenciákon szerzett 

tapasztalataival az IPU szervezését is segítette. A magyarországi szervezésből 

oroszlánrészt vállalt az osztrák egyesületben is tevékeny Katscher Lipót és Kende Lajos, 

valamint a későbbi legaktívabb magyar békemozgalmi tag, az egyesület titkára Kemény 

Ferenc. Bertha von Suttner élénken levelezett a szervezőkkel, Jókaival is levelet váltott a 

küszöbön álló események miatt, lapjában a Die Waffen nieder! augusztus végén megjelent 

9. számában közölte a budapesti világ-békekongresszus és az IPU-konferencia részletes 

programját és társasági eseményeit és felhívta az utazóközönség figyelmét arra is, hogy a 

magyar vasutak kedvezményt kínálnak a rendezvényekre utazóknak.242 

A fellelhető forrásokból kitűnően a legfőbb szervező munkát Türr István (1825-1908) 

végezte, aki a nemzetközi békemozgalomban már 1867-től szerepet vitt, s így a mozgalom 

egyik nagy ’öregének’ számított. Türr jelentős nemzetközi politikai és társasági 

tapasztalattal rendelkezett, hiszen a magyar szabadságharc leverése után elhagyva 

                                                 
240 „24. September. Nach der Morgensitzung (Russlanddebatte, bei welcher besonders Apponyi glänzte, und 
der Basily und Novikov mit großem Interesse folgten) machen wir einen Besuch bei Maurus Jókai. 
Umwohlsein hat ihn von der Teilnahme an der Konferenz abgehalten, aber er ist doch wohl genug, um zu 
empfangen. Er bewohnt eine eigene gartenumgebene, nicht grosse, aber sehr hübsche Villa. Zeigt uns alle 
seine Schätze – seinen Arbeitstisch, seine Bücher und die Geschenke, die er zu seinem Jubiläum bekommen 
– darunter die herrliche Gabe der ungarischen Nation: die Gesamtprachtausgabe seiner Werke, für welche 
von vornherein an hunderttausend Gulden Subskriptionen eingegangen sind – ein dem Dichter gebotenes 
nationales Ehrengeschenk. Zwei sehr interessante Stunden – Jókai erzählt viel aus seinem Leben. Gibt mir 
seine Photographie mit Namenszug.” In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 362-363. 
241Bertha von Suttner levele Jókai Mórhoz, 1901.12. 16., OSZK Kt, Fond 608. 
242 Die Waffen nieder! 1896/9./352. 
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Magyarországot amolyan világpolgárrá vált. Garibaldi oldalán az olasz szabadságharcban 

nevet szerezve magának, majd házassága révén bekerülve az európai felső körökbe, 

mindenütt otthon volt Európában. Számos gazdasági érdekeltsége és kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatrendszere jóvoltából a ’90-es években is folyamatosan úton volt és különféle 

európai országokból postázott levelek tucatjaival árasztotta el a békeegyesület titkárát, 

Kemény Ferencet. 243 Több levélben értekezett Apponyival, valamint Jókaival és tartotta a 

kapcsolatot Bertha von Suttnerrel244. A magyarországi konferenciákra Rómából Pestre 

tartva megállt Bécsben, hogy régi ígéretéhez híven, augusztus 26-án személyesen is 

felkeresse a Suttner-házaspárt lakóhelyükön, az alsó-ausztriai Harmannsdorfban. Bertha 

von Suttner emlékirataiban is beszámolt a 71 éves tábornok egyszerre ünnepi és mókás 

fogadtatásáról: „Reggel távirat Türrtől. Válasz és előkészületek. 4-kor megérkezik. Nagyon 

örül a diadalívnek, zászlóknak és fanfároknak, kitűnően néz ki. Először hosszú 

megbeszélések a kongresszusról a billiárdszobában. Még sok az előkészítenivaló – de 

befolyásos kapcsolatainak köszönhetően már sok minden megvalósult – a kormány is sokat 

segített. Vacsora az egész családdal. Utána kávé a kertben. Nagyon érdekes történetek. Ő 

maga csupa derű, jóság és szellem […] csak a legkiválóbbak ilyenek, akiket már többször 

halálra ítéltek.”245 Türr kalandos élete számos figyelemreméltó epizódjának felidézésével 

viszonozta a házigazdák figyelmességét, és ajándékképpen átnyújtotta azt a békejavaslatot, 

amelyet Garibaldi az ő hatására tett közzé 1867-ben. (Ez a megjelenésekor teljesen 

hatástalan békemanifesztum – Bertha von Suttner visszaemlékezése szerint – az európai 

államok szövetségére tett javaslatot is tartalmazta.) 

A generális másnap megérkezett Budapestre, ahol az Erzsébet körúti Royal szállóban 

vezetésével működni kezdett a kongresszusi előkészítő bizottság állandó irodája és naponta 

fogadóórát is tartott. A nemzetközi konferenciák szervezésének összehangolására 

rendkívüli békeegyesületi ülést hívott össze szeptember 15-re, amelyre a bécsi hajóval a 

Suttner házaspár is Budapestre érkezett.  Látogatásukat a sajtó élénk figyelme kísérte: már 

                                                 
243 1896 és 1901 között 36 levél maradt fenn, melyet Türr István Kemény Ferenchez intézett, OSZK 
Kézirattár 
244 Türr István levelei Bertha von Suttnerhez 1896-1899, 8 db, ENSZ Könyvtár, Genf, Fried/Suttner Papers, 
BvS. Box.28. 
245 „Beim Aufstehen finde Depesche von Türr. Rückdepesche und Vorbereitungen. Um vier Uhr Ankunft. 
Viel Spass über Triumphpforte, Fahnen und Fanfaren; sieht prächtig aus. Zuerst im Billardzimmer lange 
Gespräche über Kongress. Noch viel zu tun zur Vorbereitung – aber das meiste durch seine Konnexionen und 
seinen Einfluss schon angebahnt – viel Entgegenkommen von der Regierung. Diner mit der ganzen Familie. 
Dann schwarzer Kaffee im Garten. Sehr interessante Erzählungen. Im ganzen ist er voll Heiterkeit, Güte und 
Geist […] das scheinen doch die vorzüglichsten Menschen zu sein, die ein paarmal zum Tode verurteilt 
worden sind.” In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 348. 
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a hajón felkereste őket a Pesti Napló egyik riportere, s a báróné a megérkezés utáni 

napokban is számos interjút adott a hazai lapoknak.246  

A VII. világ-békekongresszus 1896. szeptember 17. és 22. között ülésezett247 a legendás 

szabadságharcos és pacifista, Türr István elnökletével, 250 külföldi küldött, valamint 

ugyanennyi magyar delegátus és meghívott részvételével. A külhoni egyesületeket számos 

tekintélyes békemozgalmi vezető képviselte, soraikban olyan vitathatatlan tekintélyekkel, 

mint Elie Ducommun, a Berni Békeiroda vezetője, valamint Frédéric Passy.  

A magyar kormány részéről Perczel Dezső belügyminiszter, valamint Budapest 

főpolgármestere, Ráth Károly vállalták a konferencia fogadását, a hadsereget pedig 

Ghyczy Béla nyugalmazott altábornagy képviselte. 

A külsőségek Bertha von Suttner szemléletes leírása szerint megfelelőképpen 

ünnepélyesek voltak: „Megnyitó az új városháza tárgyalótermében. A kapu előtt, a bejárati 

csarnokban és a lépcsőkön pandúrok sorakoztak díszes fegyverekkel és egyenruhákban. 

Emlékeztet a fogadásra a Kapitoliumon. Csurig telt terem. Szorosan kitöltött galériák. Türr 

a tribünön a belügyminiszter és a főpolgármester mellett ül. Egy rövid és velős 

megnyitóbeszédet mond.”248 Türr „rövid és velős” francia nyelvű megnyitóbeszédéből 

Bertha von Suttner – lapjának küldött tudósításában – a következőket tartotta 

kiemelendőnek: „Ma hat nagyhatalom van, és ezek mind egyesültek – némelyek a 

Hármasszövetségben, mások baráti szövetségben, és mindannyian a béke megőrzésének 

céljából. Nosza, még egy lépést kell tenni. Ha ez a két csoport egyesül, csatlakoznak a 

kisebb államok is és megvalósul az európai hatalmak szabad egyesülése.”249 A magyar 

kormány üdvözletét Perczel Dezső ugyancsak franciául tolmácsolta, majd magyarul 

mondott köszöntőbeszédet Ráth Károly. A nemzetközi békemozgalom részéről Frédéric 

Passy üdvözölte a közönséget és kiemelte „először történik, hogy egy kormány fogadja és 

mintegy biztatja a béke apostolait”.250  

                                                 
246 Vö.: Suttner, Bertha von, Memoiren,353. 
247 A főváros ugyanezekben a napokban a nemzetközi gazdakongresszusnak is otthont adott, ahol szintén 
jelentős számú külföldi látogató vett részt.  
248 „Eröffnung im Beratungssaal des neuen Rathauses. Vor dem Tor, in der Eingangshalle und auf den 
Treppenstufen sind Panduren in betreßten und waffengeschmückten Uniformen aufgestellt. Das erinnert an 
den Empfang auf dem Kapitol. Gedrängt voller Saal. Dichtgefüllte Galerien. Auf der Tribüne nimmt Türr 
zwischen dem Minister des Innern und dem Oberbürgermeister Platz. Er hält eine kurze, markige 
Eröffnungsrede.” In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 353. 
249 „Wir haben heute sechs Grossmächte, und auch diese haben sich vereinigt – die einen in der Tripelallianz, 
die anderen in einem Freundschaftsbund, und alle zum Zweck der Wahrung des Friedens. Wohlan, es gilt nur 
noch einen Schritt zu tun. Wenn sich diese zwei Gruppen vereinen, so werden sich die kleineren Staaten 
anschliessen, und die freie Vereinigung der europäischen Mächte ist verwirklicht.” Die Waffen nieder!, 1896, 
Nr. 9., 364. 
250 Vasárnapi Újság, 1896, szept. 20., 634. 
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Bertha von Suttner szintén franciául tartotta kongresszusi megnyitóbeszédét (de elnézést 

kért a résztvevőktől, hogy nem beszél magyarul), amelyben a békemozgalom és a 

békekongresszus nemzetek feletti jellegét hangsúlyozva a nemzeti kezdeményezések 

fontosságát emelte ki.   „Minden magasabb eszmét honfitársak kezdeményeznek. Amely 

azonban nem elkülöníti, hanem az emberi szeretet és az emberi értékek szövetségébe 

tömöríti őket.”251 Majd tevékeny részvételre szólította fel a nőket, hangsúlyozva, hogy a 

béke ügyét nem csak a politikai szereplők (azaz férfiak) szolgálhatják sikeresen, neki 

személy szerint például a regényével sikerült áttörést elérnie a békeeszme számára és 

tevékenyen hozzájárulnia a békemozgalom fellendüléséhez. A prominens személyiségek 

után Rákosi Jenő az Otthon (vagyis a hírlapírók körének) elnökeként üdvözölte a 

résztvevőket. Majd Elie Ducommon ismertette a konferencia témáit, s három bizottságot 

alakítottak megtárgyalásukra.  

A millennium lázában égő főváros mindent megtett, hogy elkápráztassa az ide érkező 

nagyszámú külföldi vendéget, megfelelően nagyszabású ünnepségekkel. (A vendégszámot 

jelentősen növelte, hogy a külföldi delegátusok – a korabeli tudósítások szerint – 

családtagjaikat is magukkal hozták a Budapestre.) A budapestiek szívélyesen fogadták a 

vendégeket: „Ahol csak a békecsoportok elhaladtak, a sorfalat alkotó közönség soraiból 

szívélyes Éljen kiáltások hangzottak.” írta élményeiről Suttner.252  

Az ülésező konferenciákat számos társasági esemény kísérte. A békekongresszus 

megnyitását követően a résztvevőket a millenniumi kiállításra a Városligetbe kalauzolták, 

ahol a kiállítás vezetősége fogadta őket. „A ’Történelmi Kiállítás’… ezer év magyar 

történelem, az Árpádok félvad korának primitiv egyszerűségétől a mai magasan fejlett 

(igazából még részben mindig vad) ipari korunkig. És majd ha újabb ezer év elteltével 

ismét egy újabb kiállításon mutatják be a fejlődést, vajon a gépek között megtalálhatóak 

lesznek a mi kis ’pax’ feliratú jelvényeink is?”253 írta Bertha von Suttner a civilizáció 

fejlődésének elkötelezett híveként. A következő napokban a vendégek feldiszített 

gőzösökkel többek között látogatást tettek a Margitszigeten is, ahol a magyar egyesület 

                                                 
251„Alle Vorarbeiter einer höheren Kultur sind Landsleute. Es vereint sie nicht in sonderstehenden Gruppen, 
sondern in einem einzigen Bund der menschlichen Liebe, der menschlichen Würde.”Die Waffen nieder!, 
1896, Nr. 9., 364 
252„überall, wo die Paxtruppen vorübergehen, ertönen aus dem spalierbildenden Publikum herzliche Eljens.” 
In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 354. 
253„Die ’Historische Ausstellung’… tausend Jahre ungarischer Geschichte, von der primitiven Einfachheit 
der halbwilden Zeit des Arpad bis zu der raffinierten Industrie des hochentwickelten (eigentlich doch noch 
viertelwilden) Heute. Und wenn noch tausend Jahre ins Land gehen und wieder eine Ausstellung den Gang 
der Entwicklung darstellt, wird man da unter den Geräten vielleicht die kleinen Medaillen mit dem Worte 
’pax’ darauf vorfinden, die wir alle als Abzeichen abgeheftet haben?” Suttner, Bertha von, Memoiren, 354. 
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vezetősége ebédet adott tiszteletükre. A számos gálaebéd, gálavacsora és kerti party mellett 

operaelőadások is színesítették a programot (a tudósítások szerint bemutatásra került 

többek között Hubay Jenő ’A cremonai hegedűs’ című kétfelvonásos vígoperája is, mely 

így világszerte ismertté vált). A Suttner-házaspárt a konferencia ideje alatt Türr tábornok 

állandó kísérőként kalauzolta, ismét fogadta őket Bánffy miniszterelnök is. A budapesti 

IPU- és békekongresszus tiszteletére a milleniumi külföldi meghívókhoz hasonlóan külön 

meghívójegyeket készítettek, melynek motívumát (talán figyelmességből) egy nő: Hirsch 

Nelli tervezte.  

A nemzetközi tanácskozásokat kiemelt figyelem kísérte, a napi és hetilapok, irodalmi és 

társasági lapok (többek között a Nemzet, Kis Újság, Pesti Hírlap, Pesti Napló, Pester 

Lloyd, Vasárnapi Újság, Magyar Szalon, Új Idők) részletes beszámolókat közöltek a 

konferenciák üléseiről, az elhangzott beszédekről, a társasági eseményekről.   

A legfrissebb nemzetközi események, s a nemzetközi békemozgalom időszerű kérdései 

mellett a résztvevők megvitatták a vámszövetség és a szabadkereskedelem kiterjesztésének 

lehetőségét is. Különösen mozgalmas vita bontakozott ki a párbaj szükségességéről. Egy 

francia küldött felvetette: minden békeegyesület szabja feltételül tagjainak, hogy 

kötelezzék el magukat a párbajozás teljes elutasítására. A javaslatot nem fogadta osztatlan 

egyetértés, s különösen a magyar arisztokrácia jelenlevő képviselőiből váltott ki nagy 

ellenállást. Így azután csak egy áthidaló jellegű javaslatot sikerült elfogadtatni, mely 

felszólított a párbaj elkerülhetetlenségének megelőzésére.  

A konferencia záródokumentumaiban – többek között – kinyilatkoztatták, hogy a 

békemozgalom lehetségesnek tartja idegen célú pártoló egyletek bevonását (elsősorban a 

munkásegyletekre gondoltak), amelyek nem csak tanácskozási, hanem egyletenként egy-

egy szavazati jogot is kapnak. Magyar kezdeményezésre megbízták Elie Ducommunt, 

hogy a békekongresszus nevében szövegezzen egy Szózatot a történelem tanároknak, 

amelyben felhívják a pedagógusok figyelmét a békenevelés fontosságára. A Szózat 

elkészült és a Berni Iroda elküldte a különböző békeegyesületeknek, azzal a kikötéssel, 

hogy maga a felhívás nemzeti jellegekkel kiegészítendő. A magyar egyesület Jókait kérte 

fel a magyar Szózat megszövegezésére. Jókai ebben a szózatban is kifejtette 

pacifizmusának központi gondolatát és hangsúlyozta, hogy a hazaszeretet nem zárja ki az 

emberszeretet.254  

                                                 
254 Jókai Szózatának szövegét lásd a mellékletben. 
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A kongresszus záró felhívásában, melyet a nagyhatalmak vezetőinek, és a pápának is 

megküldtek, a résztvevők kinyilatkoztatták, hogy az ’örök béke ideje’ csakis akkor 

érkezhet el, ha az egyes emberek, a családok és a közvélemény minden erejét mozgósítják 

a háborúk elkerüléséért. 255  

A kongresszust szeptember 22-én Türr István búcsúvacsorája zárta a Royal szállóban. A 

résztvevők többsége számára a program ezzel még nem ért véget, hiszen másnap 

megkezdődtek a nemzetközi IPU-konferencia rendezvényei.  

 

4.5.2. A VII. IPU-konferencia a millenniumi Budapesten  
 
„Az ezredévi ünnepélyek által hozzánk vonzott külföldi társaságok közt a legelső hely illeti 

meg az interparlamentáris konferencziát.” tudósított a Vasárnapi Újság 1896. szeptember 

27-i számában.256 

 

A VII. IPU-konferencia 1896. szeptember 23. és 25. között került megrendezésre a 

különböző sajtójelentések szerint összesen körülbelül 15 országból 441 képviselő 

részvételével. A Széll Kálmán vezette vendéglátó magyar delegáció 143 főből állt (a 

budapesti IPU-konferencián minden addiginál nagyobb részvételt sikerült felmutatni).257 

Románia visszalépett a részvételtől (mivel meghiusult azon törekvése, hogy 

megakadályozza a konferencia megrendezését a milleniumi Budapesten), valamint az 

osztrák parlament ’ifjú-cseh’ szekciója sem képviseltette magát. Szerbia magyar 

meghívásra azonban először vett részt az IPU-konferencián. Ezek a tények is jól mutatják, 

hogy az IPU parlamentközi intézményét és működését sem sikerült függetleníteni a 

nemzeti szempontoktól és nem sikerült elérni az eredetileg kitűzött semlegességet, amit 

Bertha von Suttner is számonkért: „Egyes békebarátok még mindig elfelejtik, hogy a 

békeliga és az IPU üléstermei semleges területek! Remélhetőleg sikerült ennek a 

felfogásnak tért hódítania”258 

A konferencia elnöki tisztét Szilágyi Dezső a képviselőház elnöke töltötte be. (Jókai, aki 

előzetesen a konferencia felkért elnöke és a magyar nemzeti csoport elnöke is volt - bár 

                                                 
255 Vö.: Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének Évkönyve, 1896, hátsó borító 
256 Vasárnapi Újság, 1896. szept. 27. 655. 
257 Az egyik legnépesebb küldöttség Angliából érkezett 137 fővel, az olaszok 118 fővel, a németek ehhez 
képest csekély 42 fővel, a franciák 39 fővel, a belgák 41 fővel képviseltették magukat. Forrás: Vasárnapi 
Újság, Nemzet, Die Waffen nieder!  
258„Dass doch manche Friedensfreunde noch immer vergessen, dass die Sitzungssäle der Freidensliga und der 
Interparlamentarischen Union neutraler Boden sind! Hoffentlich wird diese Auffassung Platz greifen.”In: Die 
Waffen nieder! 1896/9/352. 
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1899-ig még IPU-képviselői tisztségét betöltötte – az elnökségről lemondva a konferencia 

megnyitójától végül betegségre hivatkozva távol maradt.259) A Nemzeti Múzeum 

dísztermében a karzaton helyet foglaltak Suttnerék is. Hiszen már Budapestre 

érkezésükkor kézhez kapták a konferencia elnökének, Széll Kálmánnak és a 

végrehajtóbizottság titkárának, Dessewffy Aristidnek az IPU-konferenciára szóló 

személyes meghívólevelét: „Ismeretes, hogy csak parlamenti képviselők lehetnek a 

konferencia tagjai. Önök azonban az üléseket a galériáról kísérhetik figyelemmel, valamint 

részt vehetnek a kísérő ünnepségeken és kirándulásokon.” 260  

Az ünnepi megnyitóesemények látványos illusztrálására idézzük ismét Suttner bárónét: 

„Tegnap, a konferencia előestéjén nagy estély a Park Klubban […] Ma nyitóülés a 

felsőházban. Az épület előtt, az út szélén virágfüzérekkel átkötve póznák lettek felállítva, 

amelyeken a konferencia egyes résztvevő országainak zászlói vannak felhúzva – egy 

szemléltető oktatás a járókelőknek. A még annyira idegenül hangzó ’Európai 

Államszövetség’ itt emblematikusan jut kifejezésre.” 261  

A konferencia nyitónapján Szilágyi Dezső megnyitóbeszéde után az IPU vezető 

személyiségei: Albert Gobat, Frédéric Passy stb. kaptak szót. Magyar részről 

leghatásosabban természetesen Apponyi gróf, korának egyik legismertebb szónoka beszélt, 

aki Suttner bárónére is mély benyomást tett: „Új és meglepő nekem Apponyi. Micsoda 

szónok! Hozzá a magas, elegáns megjelenés, az erős baritonhang, az idegen nyelvek 

játékos használata.”262  

A korábbiakhoz hasonlóan, a budapesti konferencián is az Állandó Választottbíróság és a 

fegyverzetcsökkentés ügye állt a tárgyalások középpontjában. A döntőbíróság kérdésének 

megvitatására nemzetközi diplomáciai konferencia egybehívását sürgették és az 1895-ös 

konferencián elfogadott előkészítő határozatok továbbfejlesztésének ügyét Berzeviczy 
                                                 
259 Jókai az 1896-os országgyűlési választásokon 35 év után először nem jutott be a parlamentbe. Az IPU 
budapesti ülésének elnöki tisztétől való tartózkodásában és távolmaradásában esetlegesen ez a tényező is 
szerepet játszott. 
260 „Wie bekannt, können Mitglieder der Konferenz nur Gesetzgeber sein; es dürfte Euer Hochgeboren 
jedoch interessieren, die Sitzungen von der Galerie aus zu verfolgen und an den zu veranstaltenden 
Festlichkeiten und Ausflügen teilzunehmen.” Széll Kálmán meghívólevele Bertha von Suttnernek, 1896, 
09.15., ENSZ Könyvtár Genf, Fried/Suttner Papers, BvS.Box30/1-8, lásd a mellékletben. 
261„Gestern, als am Vorabend der Konferenz, große Soiree im Park-Klub […] Heute Eröffnungssitzung im 
Magnatenhause. Vor dem Gebäude, am Rande der Straße, durch Blumengirlanden verbunden, sind Masten 
aufgestellt, von welchen die Fahnen sämtlicher in der Konferenz vertretenen Nationen flattern – ein 
Anschauungsunterricht für die Vorübergehenden. Dieser noch so fremdartige Begriff ’Europäischer 
Staatenbund’ – hier ist er in Emblemensprache ausgedrückt.” Suttner, Bertha von, Memoiren, 358-359. 
APark-Klubban adott estélyen Blaha Lujza szórakoztatta a nagyszámú nemzetközi közönséget, egyes 
fossások szerint ezen a megnyitóestélyen 800 képviselő vett részt.  
262 „neu und überraschend ist mir Apponyi. Ist das ein Redner! Dazu die hohe, elegante Erscheinung – die 
gewaltige Baritonstimme – die spielende Beherrschung der fremden Sprachen.” Suttner, Bertha von, 
Memoiren, 359. 
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Albert terjesztette a konferencia elé.263 Az 1899-ben Hágában összeülő békekonferencia 

előkészítésében tehát Budapesten is történtek lépések.  

Több résztvevő és Apponyi Albert korábban idézett visszaemlékezései szerint emellett a 

budapesti IPU konferencia vitái is közrejátsszhattak az első hágai békekonferenciát 

kezdeményező ’cárkiáltvány’ létrejöttében. A budapesti konferencia második tárgyalási 

napján ugyanis napirendre tűzték azt a kérdést, hogyan lehetne a nem parlamenti 

berendezkedésű államoknak részt venniük az IPU munkájában. A kezdeményező a magyar 

képviselőcsoport volt, Apponyi visszaemlékezései szerint náluk született meg először 

Oroszország meghívásának gondolata, más források szerint a magyar képviselőcsoport és 

Apponyi csak vállalta a kényes kérdés diplomatikus előterjesztését.264  A kérdés referense, 

Apponyi ajánlást fogalmazott meg az IPU alapszabályainak módosításáról, amelyet 

szétosztott a képviselők között. „Legyen felvéve az alapszabályok közé, hogy minden 

uralkodó, államfő, és kormány, valamint az orosz államtanács és minden olyan nem 

alkotmányos állam küldöttjét felvesszük, akit kormánya delegál.”265 A javaslat élénk vitát 

váltott ki, az osztrák parlament egyik képviselője kinyilatkoztatta, hogy a magyar felvetés 

egyedül Oroszország meghívását célozza. Egy német ellenvetés szerint „Vagy egy 

parlamentáris konferencia vagyunk, vagy nem. Nem azt kell tudnunk, mit mondanak a 

kormányok, hanem hogy mit gondolnak a népek. És az orosz nép véleményét az orosz 

kormány delegációjától biztosan nem tudjuk meg.”266  

Apponyi az ellenzőkkel vitatkozva megjegyezte, hogy számos országból jelen vannak 

felsőházi képviselők, akik mandátumukat nem a nemzetüktől, hanem az uralkodójuktól 

kapták. Végül zárszavában megismételte, hogy Oroszországnak, mint nagyhatalomnak az 

IPU-ban való részvétele nagy jelentőséggel bírna a parlamentközi szervezet törekvései 

szempontjából. „Számos jelből látható, hogy Oroszországban törekednek az európai 

                                                 
263 „A VII. IPU konferencia felkéri a civilizált államokat, hogy hívjanak össze egy diplomáciai konferenciát, 
a nemzetközi döntőbíráskodás érdekében, ahol az IPU munkálatai szolgáljanak a további döntések alapjául.” 
„Die VII. Interparlamentarische Konferenz bittet alle zivilisierten Staaten, eine diplomatische Konferenz 
einzuberufen, um ihr die Frage des internationalen Schiedsgerichts vorzulegen, wobei die Arbeiten der 
Interparlamentarischen Union zur Grundlage der weiteren Beschlüsse dienen sollen.” In: Suttner, Bertha von, 
Memoiren, 360. 
264 Vö.: Arday-Katona: 110 év, 2006 
265 „Es sei in die Statuten aufzunehmen, dass zu den Konferenzen auch Delegierte jener Souveräne, 
Staatschefs und Regierungen sowie des russischen Staatsrats oder jeder ähnlichen Institution in 
nichtkonstitutionellen Landen zugelassen werden, insoferne sie von ihrer Regierung autorisiert sind.”In: 
Suttner, Bertha von, Memoiren, 360. 
266 „Entweder wir sind eine parlamentarische Konferenz, oder nicht. Wir brauchen nicht zu wissen, was die 
Regierungen sagen, wir wollen die Ansichten der Völker hören. Und die Meinung des russischen Volkes 
werden Sie aus dem Munde der Delegierten der russischen Regierung gewiß nicht zu hören bekommen.” In: 
Suttner, Bertha von, Memoiren, 361. 
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együttműködésben való részvételre.”267 A javaslatot elviekben végül támogatták. A 

jelenlévő magyarországi orosz nagykövet, Basily az elhangzott javaslatról 

memorandumban értesítette az orosz uralkodót. 

Ezt a konferenciát az impozáns Park-Klub-beli megnyitóestélyt követően is élénk társasági 

események kísérték a magyar fővárosban: egyik este maga a miniszterelnök adott fogadást 

a konferencia résztvevőinek tiszteletére. A konferenciát záró imponáló búcsúbankettről 

Bertha von Suttner a következőképpen számolt be: „Búcsúbankett a kiállítás dísztermében. 

Nyolcszáz résztvevő. Az előcsarnokban a díszegyenruhás hajdúk állnak sorfalat. A 

díszasztalnál a külföldi csoprtok vezetői: Passy stb. A hazaiak: Szilágyi, Széll, Apponyi, 

Szapáry, Berzeviczy, Kossuth Ferenc és a házigazda Ráth főpolgármester.”268 A 

konferencia zárónapjával a külföldi vendégek figyelmére számot tartó fényes események 

még koránt sem értek véget a Millenniumot ünneplő országban. Az események 

csúcspontjaként következett el a Vaskapu megnyitása Ferenc József, valamint a szerb és a 

román uralkodó jelenlétében. Szeptember 26.-án este kényelmes éjjeli fekvőhelyekkel 

ellátott két különvonattal szállították a vendégeket Orsovára. Másnap az ünnepélyes 

megnyitó négy gőzősön a Kazán-szorosban folyt le. Amikor a császári gőzös átvágta a 

Duna felett kifeszített virágfüzért, a Vaskapu megnyitását az uralkodó szavai 

nyomatékosították: „Ebben az ünnepi pillanatban, amely összehozott minket, hogy 

megünnepeljük a közjó eme nagy alkotását, szerencsésnek érzem magam, és abban a 

meggyőződésben, hogy ez a mű a nemzetközi kapcsolatok békés és gyümölcsöző 

fejlődésének hatalmas és jótékony fellendülését hozza, ürítem poharam a népek 

boldogságára és jólétére.”269 

 

4.6. Egyesületi élet a konferenciák után 
 

                                                 
267 „In Russland herrscht, was man aus vielen Anzeichen ersehen kann, eben die Tendenz vor, an den 
europäischen Arbeiten teilzunehmen; seit einiger Zeit sieht man Russland auf den meißten Kongressen 
vertreten. Wir müssen ihm Gelegenheit geben, auch an unseren Arbeiten teilzunehmen.” In: Suttner, Bertha 
von, Memoiren, 361. 
268„Schlussbankett in der Festhalle der Ausstellung. Achthundert Teilnehmer. In der Vorhalle bilden die 
Heiducken in Galauniform Spalier. Am Ehrentisch mit den Führern der verschiedenen fremden Gruppen, 
Passy usw. die Einheimischen: Szilágyi, Széll, Apponyi, Szapáry, Berzeviczy, Franz Kossuth und 
Oberbürgermeister Ráth als Hausherr.”  In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 363. 
269 „In dem feierlichen Augenblick, der uns vereinigt, um ein grosses Werk der öffentlichen Wohlfahrt zu 
feiern, fühle ich mich beglückt, und in der Überzeugung, dass dasselbe einen mächtigen und heilsamen 
Aufschwung der ebenso friedlichen wie fruchtbringenden Entwicklung der internationalen Beziehungen 
geben wird, trinke ich auf das Glück und das Wohl der Völker.”In: Suttner, Bertha von, Memoiren, 363. 
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A magyar egyesület a megalakulását követő évektől egészen a háborút közvetlenül 

megelőző időszakig leghangsúlyosabban a párbaj és a pacifista szellemű nevelés 

kérdéseivel foglalkozott.   Az 1896-os budapesti kongresszus után Magyarországon is 

évente megünnepelték a béke-napot, eleinte február 22-én, majd az 1899-es hágai 

konferenciát követően a konferencia megnyitónapjának emlékére május 18-án. 1907-ben 

Apponyi vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején rendeletileg országos ünneppé 

tette, és elrendelte, hogy az iskolákban ezen a napon a diákokkal ismertessék meg a 

békegondolatot. Apponyi rendeletét utóda, Zichy János gróf kultuszminiszter 1910-es 

rendeletével nyomatékosította. 

Maga a magyar békeegyesület további tagszervezeteket hozott létre a megalakulást követő 

években, így a Párbajellenes Ligát 1897-től, majd 1912-től Pedagógus Tagozatot, amely a 

pacifista nevelés kérdéseinek szentelte figyelmét és aktivitását, és elnökének, Zipernowsky 

Károlynak tevékenysége révén nagy szerepet játszott abban, hogy a gimnáziumok és 

tanítóképzők diákjai is megismerkedhessenek a pacifista eszmékkel.  

A magyar békeegyesület párbajellenes fellépésének nemzetközi súlyát mutatta, hogy az 

első párbajellenes nemzetközi kongresszust Budapesten tartották meg 1908. június 8-9. 

között a Nemzeti Múzeum (volt felsőházi) dísztermében, élénk társasági rendezvényekkel 

körítve.270 A kongresszus által tárgyalt párbaj kérdéséről a kezdeményezés jelentőségét 

vizsgáló elemzést írt a Vasárnapi Újság tudósítója. Hangsúlyozva, hogy bár a kongresszus 

nem törvényhozó testület, jelentősége mégis abban rejlik, hogy az elavult régi 

szokásokkal/társadalmi fölfogással az új gondolkodást állítja szembe, és épp 

Magyarországon (ahol talán a legtöbbet párbajoznak). A párbajellenességet a 

kongresszuson és a Ligában is számos magasrangú személyiség képviselte, ami által a 

tudósító abban reménykedett, hogy hosszabb távon lerombolhatóvá válik a párbaj 

’romantikus’ előkelősége.271 A kongresszusról számos lap tudósított, a fotóriport 

                                                 
270 A résztvevő előkelőségek dunai hajózásáról több képet is közölt a Vasárnapi Újság 1908. jún.14-i száma.  

271 A Vasárnapi Újság 1908. jún.14-én a párbajellenesség elveinek tekintetében megjelent írását érdemesnek 
tartom egészében idézni: „Párbaj - ellenes kongresszus. Budapesten megvolt az első nemzetközi párbaj – 
ellenes kongresszus. Talán nem minden tendenczia nélkül tartották éppen abban a városban, ahol körülbelül 
legtöbbet párbajoznak, bár ha nem is annyit, mint ezelőtt. A kongresszus nem törvényhozó testület, ahhoz, 
hogy olyan határozatokat hozzon, amelyek az állam minden polgárát vagy pláne minden állam polgárait 
kötnék, nincs se joga, se hatalma. A párbaj, akármit mondott is ki róla a kongresszus, ezután se tilosabb, 
mint amennyire tilos volt ezelőtt és a vívómestereknek semmi okuk sincs rá, hogy sürgősen más foglalkozás 
után nézzenek. Ilyen körülmények között a jogosság erős látszatával vetődhetik föl a szkeptikus kérdés: mi 
értelme, haszna, czélja van egyáltalában ezeknek a kongresszusoknak? Van-e csak valamelyes hatásuk is a 
társadalomra a maguk kitűzött föladata irányában? Egész bátran adhatjuk meg a feleletet a tagadóknak ós a 
kételkedőknek, hogy — igenis van. Még pedig van közvetett hatásuk, de van közvetetten, azonnal 
érvényesülő hatásuk is. A közvetett, a távolibb, de általánosabb hatásuk az, hogy egy megindított 
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műfajának térhódításával pedig fotósorozatokat közölt a Vasárnapi Újság mellett az Új 

Idők és a Tolnai Világlapja is. A Tolnai tudósítója kiemelte, hogy feltűnően sok hölgy vett 

részt a kongresszuson, amit a közölt képek is alátámasztottak.272 A párbajellenesség 

alapvetően férfiakat érintő mozgalmában jelentkező nagyszámú női részvétel jelenségét 

Bertha von Suttner magyarázta a kongresszusról írott tudósításában a Pester Lloyd 1908. 

jun. 9-i számának címlapján: „A nők is képviseltették magukat az első párbajellenes 

kongresszuson. Ma már nincs olyan civilizációs kérdés, amelyben a nők nem vívták ki a 

jogot a beleszólásra.”273 

A magyar békeegyesület élénken kapcsolódott be a nemzetközi munkába. Ezt 

alátámasztotta az is, hogy prominens tagjai számos előadást és felolvasást tartottak itthoni 

és nemzetközi fórumokon, konferenciákon. Ugyanakkor számos nemzetközileg ismert 

békemozgalmi és közéleti személyiséget hívtak meg előadni Magyarországra. Saját 

könyvtárat tartottak fenn tagjaiknak a békeirodalom és aktuális folyóiratok 

gyűjteményéből. Az egyesület tevékeny személyiségei közleményeket, cikkeket írtak a 

hazai és a külföldi (szak)folyóiratok számára, így  Bertha von Suttner lapjába, a Die 

Waffen nieder!-be, majd később a Friedenswarte-be is, miközben a magyar közönséget 

tanulmányokban,esszékben ismertették meg a békemozgalom és a pacifizmus 

mibenlétével, elvi és gyakorlati problémáival. A berni Békeiroda állandó küldöttei a 

magyar békeegyesület részéről Zipernovszky Károly felesége, Zipernovszky Anna és 

Kemény Ferenc lettek. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy a Magyarországi 

Nőegyesületek Szövetsége 1907. február 14-én éppen Zipernovszky Károlyné vezetésével 

hozta létre Béke- és Választott Bírósági szakosztályát.274 

                                                                                                                                                   
gondolkodási áramlat erejét szabadítják rá bizonyos előítéletekre és a mai kor igazságait viszik harczba egy 
régibb kor igazságai ellen. Ha előkelő elmék gondolataival sikerül a párbaj tiszteletét lerombolni, a párbaj 
romantikáját szétzilálni, már ez is óriási eredmény, mert ugyan kinek van kedve párbajozni, ha a társadalom 
a leglovagiasabb mérkőzésben se lát egyebet dulakodásnál? A mozgalom közvetetlenebb hatása pedig 
azoknál érvényesül, a kiknek kedvük idáig se volt a bajvíváshoz: de kiállottak, ha kellett, egyszerűen azért, 
mert még kevésbé lehetett kedvük szembeszállni egy — legalább látszólag — egységes és általános 
társadalmi fölfogással. És ezek számára kiválóan becses erénye épen ennek a párbaj-ellenes-mozgalomnak 
nagy társadalmi előkelősége. Az, hogy olyan emberek vezetik, irányítják, propagálják, akik igen nagy 
rangban vannak: fenséges és kegyelmes urak, díszes méltóságok viselői. Idáig csak párbajozni volt előkelő 
dolog, de ha előkelő dolog lesz nem párbajozni is, bizonyos, hogy egész sereg ember — ezt az utóbbi fajtáját 
fogja választani az előkelőségnek.” 
272 Tolnai Világlapja, 1908. jun. 12. 955. A tudósítást és a képeket ezúton köszönöm Nagy Zitának, a Szabó 
Ervin könyvtár Budapest Gyűjtemény munkatársának. 
273„Auch die Frauen waren auf dem ersten Antiduellkongreß vertreten. Es gibt schon keine Zivilisationsfrage 
mehr, in der sich die Frauen nicht das Recht errungen hätten, mitzureden.” Suttner kiemelte többek között az 
osztrák Nőegyesület vezetőjének, Schwarzenberg-Trauttmannsdorff hercegnőnek a részvételét a 
kongresszuson.  
274 Nemzetközi Élet/1912/2./8. 
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A különböző magyarországi nőegyletek (Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége, 

Nemzetközi Nőszövetség Magyar Szekciója, Nőtisztviselők Országos Egyesülete, győri 

Jótékony Nőegylet, Izraelita Nőegylet stb.) és a feminista mozgalom - Feministák 

Egyesülete - csatlakozása révén számos más nő is részt vett a békemozgalmi munkában. 

Egyesületeik vezető személyiségei, mint Glücklich Vilma, Bédy-Schwimmer Rózsa vagy a 

Nőegyesületek Szövetségének elnökei, Gr. Apponyi Albertné és Rosenberg Auguszta, 

valamint a Nőtisztviselők Országos Egyesületének elnöke, Gergely Janka a 

békeegyesületben és a nemzetközi békemozgalomban is szerepet vállaltak.   

Az egyesület munkájának és üléseinek helyszínét illetően érdemes kiemelni még, hogy 

Jókai elnöksége alatt az egyesületi üléseket többnyire a Képviselőház helyiségeiben 

tartották, ezzel is jelezve az egyesület és a politikai színtér kacsolatát. Az éves közgyűlések 

a kezdeti évekhez hasonlóan továbbra is nagyszabású társasági események jellegét öltötték. 

Türr István haláláig (1908) általában a Royal szálló dísztermében, vagy valamelyik 

Kaszinó impozáns atmoszférája közepette tartották meg őket. Később többször került sor a 

Margitszigeten egész napos rendezvénnyel egybekötött ’békemajálisra’. Giesswein Sándor 

elnökségétől kezdve a Szent István Társulat szentkirályi utcai épülete adott otthont mind az 

üléseknek, mind pedig az egyesület teljes infrastruktúrájának.  

 

4.6.1. Fordulat és egyesületi megújulás – Giesswein Sándor vezetésével  
 
Lényegi fordulatot jelentett (és az egyesület iránti érdeklődést nagyban fellendítette), hogy 

1909-től a magyar keresztényszocializmus vezető alakja, Giesswein Sándor került az 

elnöki posztra, mert ettől kezdve Magyarországon a békemozgalmi szerepvállalás az elnök 

személyén keresztül támaszt és hitelesítést talált a keresztényszociális eszmékben. A 

nemzetközileg is aktív Giesswein pacifista fellépését sikeresen kapcsolta össze egyéb 

nemzetközi áramlatokban szerzett kapcsolati tőkéjével, így például az eszperanto 

mozgalommal, vagy a feministák mozgalmával is.  

A háború előtti években a magyar békeegyesület is jóváhagyta a Monarchia külpolitkai 

orientációját és a német közeledést, ez az orientáció a Nemzetközi Élet külpolitikai 

állásfoglalásaiban is érzékelhetővé lett. Az egyesület központi céljává most már az Állandó 

Választottbíróság működésének támogatása és az államok közötti együttműködés javítása 

vált. 

Az 1910-es évektől a magyar közvéleményben is felerősödtek a Giesswein által fellendített 

antimilitarista szerepvállalással szembeni kritikák.  
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A támadások egy érdekes epizódját kínálja A Cél275 című folyóirat (ahol Szemere 

Miklós276, a híres lótenyésztő, politikus is gyakran jelentette meg harcias vezércikkeit 

többek között a hazai fiatalság honvédelmi nevelésének, a lovassport és a céllővősport 

fejlesztésnek kérdéseiről). A lap „Antimilitarista túlzások” című cikkében a névtelen 

szerző hangoztatta, hogy „a túlzó antimilitáris felfogások terjedése a magyar nép és ifjúság 

közt legnagyobb kárára szolgál a nemzet katonai erejének, készültségének és ezzel a 

nemzet biztonságának. […] amíg a világ leghatalmasabb nemzetei le nem szállítják a hadi 

készültséget olyan szerény mértékre, mely a belső rend fenntartására elegendő, addig mi 

magyarok vessük meg a fegyelem- és szellemrontó maszlagot, ápoljuk a katonai erényeket 

és becsüljük meg derék hadseregünket, melyhez saját katonai emlékeinkt kötnek.”277 

A ’patrióta pacifizmus’ az első világháború küszöbén, Magyarországon is szakítópróba elé 

állította a békemozgalmat. 1914-ben Kemény Ferenc A békemozgalom jelene és jövője 

című esszéjében a háború kitörésekor már így fogalmazott: „Mi magyarok nem érhetjük be 

a külföldi békemozgalom szolgai utánzásával; ezt a nemzetközi pacifizmust nem lehet 

változatlanul a kiváló sajátságokkal rendelkező magyarságra ráerőszakolni, amelyben még 

élénken lüktetnek a nemzeti hagyományok.”278 A háború megindulásakor, a honvédelem 

kötelességére hivatkozva, számos békeegyesületi tag támogatta a háborúba lépést Ausztria 

oldalán. A háborúhoz való viszony csak nagyon kevesek számára maradt kérdéses, hiszen 

Magyarország fennmaradását csak a Monarchia kereteiben látták biztosíthatónak. Kemény 

Ferenc esszéjében a hondvédelem kötelezettségének alátámasztására Jókai szavait hozta 

fel: „Maga Jókai, a Magyar Békeegyesületnek első elnöke, aki az 1896-iki budapesti 

békekongresszus alkalmából a tanítókhoz és a történelem tanáraihoz intézett szózatában 

t.k. ezeket a klasszikus szavakat írta: „A hazaszeretet nem zárja ki az emberszeretet”, azt is 

mondta, hogy: „A saját öklünk az egyedüli szövetséges társunk” (1895 január). Mindez 

pedig mit bizonyít? Azt, hogy szép és helyes, ha a békének élünk, de ezt a mai viszonyok 

között csak úgy engedhetjük meg magunknak, ha egyúttal erősek is vagyunk. A gyengeség 

nem imponál, és mindaddig, amíg a nemzetközi erkölcs meg nem javul és a kötelező 

választott bíróság egyetemes elfogadásra nem talál, egy-egy idejében alkalmazott ú.n. ’erős 

gesztus’ többet használ a béke ügyének, mint a minden áron való békés meghunyászkodás. 

                                                 
275 A Cél. Társadalmi, közgazdasági, szépirodalmi és sport folyóirat. megjelent: 1910-1944. 
276 Szemere Miklós (1856-1919) a honvédelmi nevelés ügyében többször kifejettte azon véleményét, hogy 
Magyarország nem engedheti meg magának a lefegyverzés-ről való álmodozást. Törekvéseinek 
középpontjában állt a céllövés és fegyverhasználati oktatás általános bevezetése a fiúk nevelésébe. 
277 Idézi és vitába száll vele Csécsy Imre újságíró a Nemzetközi Élet lapjain. 1913/10/81. 
278 Kemény, Ferenc, A békemozgalom jelene és jövője, Budapest, Országos Ismeretterjesztő Társulat 
Kiadványa, 1914, 13.  
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[...] Mi békebarátok még azt is elhisszük, hogy a háború kultúrfejlesztő hatással lehetett és 

lehet a félművelt állapotban levő népekre.”279  

A háború kitörésekor Giesswein Sándor elnöknek nagy erőfeszítésébe került a számos 

támadásnak kitett egyesületet magát fenntartani. Több munkatársa, mint például az 

egyesület pénztárosa, vagy a Nemzetközi Élet szerkesztője, Csécsy Imre (aki a Pesti Napló 

újságírója is volt), eleget téve hazafiúi kötelességének bevonult, és a frontra került. (Így az 

egyesületi lap a háború kitörésétől kezdve már csak többhavonta és rendszertelenül tudott 

megjelenni majd végül meg is szűnt.)  

 

4.6.2. Apponyi és Suttner  
 

A kezdeti pacifista lendület a bécsihez hasonlóan Magyarországon is alábbhagyott, a 

taglétszám is visszaesett a századfordulóra. A magyar IPU képviselők a nemzetközi 

tendenciáknak megfelelően fokozatosan eltávolodtak a hazai békeegyesülettől. 

Delegációjuk vezetője, Apponyi Albert az 1895-ben elinduló magyar interparlamentáris 

szerepvállalása keretében, még csupán delegátusként került kapcsolatba hivatalosan a 

békemozgalommal, Bertha von Suttnerrel és a magyar békeegyesülettel is. A magyar 

békeegyesületben való fellépését azonban politikai (interparlamentáris) tevékenységének 

rendelte alá és a békemozgalmi célokat a reálpolitikai és nemzeti álláspontból ítélte meg. 

Elsődlegesnek a magyar nemzeti érdekek képviseletét tartotta, ugyanakkor reálpolitikai 

szempontból elengedhetetlennek ítélte a békés nemzetközi kapcsolatok feltételeinek 

megteremtését. Ebből kifolyólag kötelezte el magát a békemozgalom és az 

interparlamentáris mozgalom közös céljainak: a nemzetközi jogi szabályozás 

továbbfejlesztésének és a döntőbíráskodás intézménye létrehozásának.  

 Suttner báróné – mivel meggyőződése szerint a két mozgalomnak együtt kellett működnie 

–minden eszközzel megpróbálta megnyerni Apponyit a magyar békeegyesületnek. 

Apponyi 1898. április 20.-i levelében elutasította a felkérést „A békemozgalomban vállalt 

helyzetemet maradéktalanul tisztázza tevékenységem a Parlamentközi Unióban; ezen 

túllépni nincs módomban. A szerepek bizonyos megoszlása kívánatos az ügy 

érdekében.”280 Bertha von Suttnert nem tántorította el a visszautasítás, és (legalább is az) 

                                                 
279 Kemény, Ferenc, A békemozgalom jelene és jövője, 21. 
280„Meine Stellung zur Friedensbewegung ist durch meine Teilnahme an der Interparlamentarischen Union 
vollkommen klargestellt; darüber hinauszugehen ist mir nicht möglich. Eine gewisse Teilung der Rollen ist 
im Interesse der Sache erforderlich.”In: Apponyi Albert levele Bertha von Suttnernek, 1898.04.20. ENSZ 
Könyvtár, Genf, Fried/Suttner Papers, BvS.Box.13. 
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1895 és 1911 közötti években elsősorban az IPU ügyeit érintő rendszeres levélkapcsolatot 

tartott fenn Apponyival. A fennmaradt 27 Bertha von Suttnernek címzett Apponyi levélből 

az is kiteszik, hogy Apponyi szívesen vette igénybe Bertha von Suttner nemzetközi 

társasági és újságírói összeköttetéseit, s többször is igényelte a báróné segítségét fontos 

európai személyiségek magyarországi meghívására.  

A hivatalos magyar IPU-képviselet indulásától, 1895-től kezdődően Apponyi volt az IPU 

legaktívabb magyar résztvevője, Jókai majd Széll Kálmán után 1899-1912 között a magyar 

képviselőcsoportot is ő vezette.281 Az IPU-konferenciákon mindannyiszor figyelmet keltett 

a nemzetközi jog és szolidaritás, valamint a békés együttélés érdekében tartott 

szónoklataival.282 A Monarchia részéről Friedrich Schönborn gróf és Heinrich Lammasch 

mellett a Hágában 1900-tól felállított Állandó Választottbíróság egyik bírájává delegálták, 

ezen kívül tagja volt a Carnegie Alapítvány európai bizottságának, továbbá béke-Nobel-

díjra is számos alkalommal jelölték.  

Az első hágai konferencián 1899-ben határozottan fellépett az állandó választottbírósági 

intézmény létrehozásáért, a konferenciáról részletesen tudósított, valamint jelentőségét 

hangsúlyozó értékelést írt róla a Budapester Tagblatt (1884-től megjelenő politikai napilap) 

számára. Az elért eredményekkel azonban – ahogy ezt korábban már idézett 

megnyilatkozásai is tanúsítják – nem volt megelégedve. 283 Suttner miután megemlíti 

emlékirataiban, hogy megkapta a Budapester Tagblatt példányait Apponyi írásaival,  idézi 

a grófnak 1899 augusztusában hozzá intézett levelét, melyben a nyilvánosságnak szánt 

taktikusan pozitiv állásfoglalásokkal szemben nyíltan és kendőzetlenül megosztja az 

írónővel a hágai fejleményekkel kapcsolatos kételyeit: 

„Az optimizmus, amelyet nyilvánosan képviselek, inkább egy valóságos manőver, mint 

valódi megggyőződés. A nagyhatalmak Hágában több mint gyengék voltak, és nem 

vagyok benne biztos – különösen Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia esetében 

–, hogy ratifikálni fogják a hágai szerződéseket. Az uralkodók nem akarják ezt; nem 

akarják a háborút sem, de minden olyan intézmény, amelyben hatalmuk (jó vagy rossz 

cselekvésre egyaránt) korlátozását látják, ösztönösen ellenszenves nekik.”284 Az általa 

                                                 
281 Az IPU magyar csoportja Apponyi elnöklete alatt volt a legaktívabb, és a legmagasabb létszámú 
képviselőt állította ki, 300-nál is több volt a részt vevő képviselők száma. Vö: Arday-Katona: 110 év, 2006 
282 Vö.: Biographical Dictionary of Peace Leaders, 11985, 33-34. 
283 Itt érdemes visszautalni Apponyinak a dolgozat korábbi részében már idézett - 1902-ben Ferenczy 
Árpádnak a hágai választott bíróságról írt kötetéhez fogalmazott előszavában is kifejtett kritikájára - valamint 
a háború utáni emlékiratainak visszatekintő kritikus összegzésére. 
284 „Der Optimismus, den ich zur Schau trage, ist aber mehr ein tatsächliches Manöver als wirkliche 
Überzeugung. Die Grossmächte waren im Haag mehr als flau, und ich bin nicht ganz sicher, dass ihr Beitritt 
zu den Haager Vereinbarungen – insbesondere von Deutschland und Österreich-Ungarn – erfolgen wird. Die 
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vezetett magyar interparlamentáris törekvéseket illetően leírja: minden alkotmányos 

nyomásgyakorlási lehetőséggel élni fognak, hogy a Monarchiát ebben a kérdésben helyes 

útra, vagyis a ratifikálás irányába tereljék. Ennek érdekében veti fel (Jókai nyomdokaiba 

lépve), hogy a sajtó megnövekedett nyilvánosságot befolyásoló erejét ki kell használni a 

békepolitika és a hágai békemű továbbfejlesztésének szolgálatában. Annak érdekében 

tehát, hogy az IPU céljait a lehető legszélesebb társadalmi körökkel meg lehessen 

ismertetni, először országos, majd pedig nemzetközi szinten javasolja egy európai béke-

sajtó-szövetség létrehozását. Tervét Suttner melegen támogatta. Apponyi levélben 

megkereste magát Jókait is, és javaslatának támogatására kérte. Egyben felkérte a tervezett 

magyar béke-sajtó-szekció vezetésére, amit az író válaszlevelében elfogadott.285   

1900. március 26.-án este az újságírók Otthon klubjában megtartott közös békeegyesületi 

és sajtóülésen a magyar IPU-képviselőcsoport nevében Apponyi mutatta be, hogy milyen 

formában képzeli el a sajtó országos és nemzetközi összefogását: az országos 

interparlamentáris képviselőcsoportok feladatának szánta az országos sajtószövetségek 

megszervezését és ezek kezdeti koordinálására az IPU központi irodáját kívánta felkérni, 

mindaddig, amíg a sajtószövetség nemzetközi szinten meg nem erősödik. Az estélyen 

Jókai vezetésével megalakították a magyar béke-sajtó-szekciót. Ezt követően az 1900-as 

évi IPU-konferencián Apponyi hivatalosan javaslatot tett egy európai békesajtó-szövetség 

megalakítására, amelyet a résztvevők el is fogadtak. A nemzetközi sajtó saját érdekeinek 

megsértésére hivatkozva végül tiltakozott a kezdeményezés ellen, ezért a következő évi 

IPU konferencián Apponyi maga vonta vissza javaslatát. 286  

Suttner és Apponyi, valamint rajtuk keresztül a magyar IPU-csoport és a békeegyesület 

újabb együttműködésére az 1904-ben, az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő éves 

                                                                                                                                                   
Herrscher wollen die Sache nicht; sie wollen den Krieg auch nicht, aber jede Institution, in der sie eine 
Einschränkung ihrer Machtvollkommenheit (Gutes oder Böses zu tun) erblicken, ist ihnen instinktiv 
zuwider.” Apponyi Albert levele Bertha von Suttnerhez, 1899, augusztus 28. In: Suttner, Bertha von: 
Memoiren, 497. 
285 „A magyar békebarátok Méltóságodban feltalálták a vezérüket, s Méltóságod indítványozta a célravezető 
szervezkedést a sajtó útján, melynek a béke szolgálatába kell állni és akkor a győzelem el nem marad.  Azért 
szívemnek egész melegével s lelkemnek minden tehetségével ajánlkozom a rámbízott feladatoknak a buzgó 
teljesítésére s a magyar sajtó munkásaiban vetett megtisztelő bizalomért hálás köszönetet fejezek ki magam 
és pályatársaim nevében Méltoságos Elnök Úrnak és a magyar interparlamentáris konferencia országgyűlési 
csoportjának Hazafiúi tisztelettel és baráti üdvözlettel.” Jókai Mór levele Apponyi Alberthez, 1900.03.03., 
Fond V/688 
286 Vö.: Arday, Lajos, Száz év, 24., Albert Apponyi, Emlékirataim, II., 35., Apponyi maga a párizsi 
konferencia után Bertha von Suttnernek írt levelében kifejtette, hogy sajnos az aktuális nemzetközi és 
franciaországi helyzet sem kedvez a javaslat gyakorlati megvalósításának.  A búr háborúk nagymértékben 
nehezítették a közös békemozgalmi és interparlamentáris összefogást, a francia sajtóra pedig még mindig 
súlyos teherként nehezedett a Dreyfus-ügy előző évi perújrafelvétele és még nem ült el a felmentés által vert 
vihar sem.. (Apponyi Albert levele Bertha von Suttnerhez, 1900. augusztus 8., idézi: Suttner, Bertha von: 
Memoiren, 507.) 
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béke-kongresszus és IPU konferencia adott alkalmat, melyhez mindketten nagy 

reményeket füztek. Az Egyesült Államoktól azt remélték, hogy az európai hatalmi 

harcoktól függetlenedve fellendíti majd a két mozgalom tevékenységét és 

eredményességét. Apponyi 1904. július 11.-én így írt erről Bertha von Suttnernek: „Az 

amerikai találkozó talán a legfontosabb lehet az összes eddigiek közül. Az ottani szellem 

nem maradhat hatástalan ránk, európaiakra sem. Ahol bár különböző irányokban, mind a 

köztársaságokban, mind a monarchiákban, azonban szükséges lenne ezt az ésszerűséget 

megtanulni.”287 Bár Amerikában mindkettőjüknek sikerült tovább építenie kapcsolati 

tőkéjét, Apponyinak is sikerült jó viszonyt kialakítani több befolyásos amerikai 

politikussal, többek között az elnökkel, Theodore Roosevelttel is. Roosvelt többször is 

fogadta őt Suttnerhez hasonlóan a Fehér Házban. Azonban az ’Újvilághoz’ fűzött 

reményeik (a sok új tapasztalat, és ismeretség ellenére) egészében véve túlzottnak 

bizonyultak. Egyetlen fontos eredményként az amerikai fellépés hatására sikerült 

előmozdítani az újabb hágai konferencia összehívásának ügyét, amelyet azonban az 

éleződő orosz-török konfliktusra való tekintettel ekkor még elhalasztottak. Apponyi 

következő említést érdemlő fellépése szintén az IPU kereteiben történt, az 1905-ös 

konferencián a hágai Állandó Választottbíróság igénybevételének és felállításának 

megkönnyítésére tett javaslatot. 

A későbbi években Apponyi változó intenzitással közeledett a magyar békeegyesülethez, 

az 1910-es tagnévsorban az egyesület tiszteletbeli tagjaként szerepelt.288 Bertha von 

Suttner, aki folyamatosan törekedett az IPU és a nemzetközi békemozgalom kezdeti szoros 

kapcsolatának visszaállítására, különösen örült a magyar IPU-vezető újabb közeledésének, 

és büszkén említette a békemozgalmat lekezelő berlini képviselők előtt, hogy Apponyi gróf 

az 1911-es békenapot a magyar békeegyesülettel közösen ünnepelte.289  

Az interparlamentáris mozgalom a növekvő nemzetközi háborús konfliktusok 

következtében, 1911-től fokozatosan veszített erejéből és jelentőségéből. Apponyi számára 

az IPU-beli – és közvetetten a békemozgalmi – szerepvállalástól való visszavonulásra az 

1912-es magyarországi parlamentáris belharcok szolgáltatták a végső lökést, miután a 

Tisza vezette Nemzeti Munkapárt új házszabályaival és parlamenti korlátozó 

                                                 
287 „Diese Zusammenkunft in Amerika dürfte vielleicht die wichtigste aller bisherigen werden. Der Geist, der 
dort haust, wird nicht ohne Einfluss auf uns Europäer bleiben, wo, wenn auch in verschiedenen Richtungen, 
Republiken wie Monarchien es notwendig haben, Vernunft zu lernen.” In: Apponyi Albert levele Bertha von 
Suttnerhez am 1904. 07.11., ENSZ Könyvtár, Genf, Fried/Suttner Papers, BvS. Box.13. 
288 Vö.: A Magyar Szent Korona Országai Békeegyesületének Évkönyve 1909/1910. 
289 Vö.: Hamann, Brigitte, Bertha von Suttner, 406. 
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intézkedéseivel nem értett egyet.290 A háború kitörésekor a magyar közvélemény szinte 

egyoldalú háborúpárti véleményéhez csatlakozva a nemzeti védekező háború, a „ránk 

kényszerített háború” mellett foglalt állást. „Hát végre!” – mondta a hadüzenet 

bejelentésekor az ellenzéki pártok nevében képviselőházi felszólalásában.291 A háborút 

követően ismét aktív szereplője lett a nemzetközi színtérnek és haláláig részt vett a 

Népszövetség tevékenységében. 

 

4.7. A magyar békeegyesület vezetői és tagsága  
 
Az egyesület évkönyveinek végén közölte az aktuális év teljes tagnévsorát. A fennmaradt 

évkönyvek alapján az 1896, 1904, 1905, 1906-07, és részben az 1909-10-es évi, továbbá a 

Nemzetközi Élet által közölt tagnévsor alapján nagyjából az 1911-15.-évi egyesületi tagság 

rekonstruálható. 

Az 1896-os események a Magyar Békeegyesület kezdeti fellendülését hozták. Az 1896-os 

évkönyv alapján a tagok összlétszáma 1375 volt, ebből a budapesti tagság 585, a vidéki 

tagság 790 fővel képviseltette magát. Ez a taglétszám a későbbiekben felére csökkent: az 

1904-es adatok szerint összesen 651 tagja volt az egyesületnek (budapestiek: 411, a 

vidékiek: 199).  Az adatok alapján elmondható, hogy a vidéki tagság létszáma 

nagymértékben összezsugorodott. A következő években enyhe növekedés figyelhető meg: 

1906: 715 tag, 1907: 870 tag. A további évekre vonatkozóan azonban már hiányosak a 

források, az 1914-es teljes tagnévsor kivételével csak az új tagok számát közölték: a 

Nemzetközi Életben az éves közgyűlések jelentéseiből olvashatók ki taglétszámra utaló 

adatok. Ezek szerint 1911-ben 4 új alapító taggal (fejenként 50 korona 

tagdíjhozzájárulással), valamint 116 rendes taggal, 1912-ben 4 alapító és 37 rendes taggal, 

1913-ban 1 alapító és 78 rendes taggal bővült az egyesület taglétszáma. Az 1914-es és 

részben 1915-ös évre folytatásokban közölt tagnévsort a békeegyesület lapja, melyből 

kimutatható 815 rendes tag (többségében Budapestről), amelyből 28 az új tag.  

A magyar békeegyesület elnökeinek pontos sorrendje a hiányzó adatok miatt csak részben 

rekonstruálható. Az alapító elnök, Jókai Mór  posztját nagy valószínűség szerint 1900-ig 

                                                 
290 Vö.: Biographical Dictionary of Peace Leaders, 11985, 33-34. 
291 Képviselőházi Napló,1910. XXVI. kötet. 1914. július 28. 192. Idézi: ifj. Bertényi Iván: Tisza István és az 
I. világháború. 53. In: Romsics, Ignác szerk.: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar 
történelemről. Budapest, Osiris, 2005, 28-86. Apponyi beszédének további részében a magyar hadbalépésről 
a Monarchia osztrák felének viszonylatában elmondta: „Ez a nemzet, amely a maga állami önállóságára 
féltékeny, teljes szolidaritásban jár el a veszélyek pillanatában a monarchia másik államának nemzetével, 
reméli, hogy a leszámolás szükségessége szűk térre fog szorítkozni;” 
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tartotta meg. Az 1900. március-áprilisában az Apponyi féle sajtószövetségi aktivitással 

kapcsolatos események, nyilatkozatok és levelezés alapján még elnöki pozícióban volt, 

1901-ből azonban már nem ismert erre utaló forrás. A következő név szerint ismert elnök 

Emmer Kornél (1845-1910) jogtudós volt, s feltehetően 1906-ig állt az egyesület élén. 

Emmer kúriai bíróként működött, szakterülete a polgári eljárásjog volt, 1877-től 

országgyűlési képviselőként is részt vett a politikai életben.  1907-1908-ban Zsilinszky 

Mihály  (1838-1925) történész-tanár, az MTA tagja, Bajcsy-Zsilinszky Endre nagybátyja 

töltötte be az elnöki tisztet. 1909-től egészen haláláig Giesswein Sándor (1856-1922) 

kanonok, pápai prelátus vezette a magyar békeegyesületet, melyet a háború alatt 

újjáértelmezve is működtetni tudott, majd a háború végén új alapokra helyezve indított 

újra.  

 

4.7.1. Giesswein Sándor, a magyar pacifizmus megújítója 
 

Giesswein a Katolikus Néppárt színeiben 1905-től aktív szereplője volt a politikai életnek, 

képviselőházi tagként a törvényhozásnak is. A politikai tevékenység mellett széles körű 

elméleti munkásságot végzett a teológia, ókortudomány, nyelvtudmány, szociológia és 

pedagógia területén. Bertha von Suttner kifejezetten örült az ereje teljében lévő, energikus, 

pártpolitikailag is aktív Giesswein vezető szerepének a magyar békemozgalomban, úgy 

vélte, az új elnök mintegy személyében testesíti meg a békemozgalom és a 

keresztényszocializmus egymást erősítő közeledésének esélyét. Visszaemlékezéseiben a 

magyar békemozgalom katalizátorának nevezte, s hogy a két országos békemozgalom 

aktív kapcsolatát fenntartsa, rendszeresen felkérte, hogy vendégként tartson előadásokat az 

osztrák egyesületi tagok számára. Bizonyára abban is volt némi szerepe, hogy Giesswein 

1910-1914 között a nemzetközi békemozgalmi munkába is (rendkívül aktívan) 

bekapcsolódott. Képviselőként pedig a magyar IPU-csoport tagjaként vett részt a szervezet 

háború előtti munkájában. Személyében tehát ismét összekapcsolódott a politikai 

interparlamentáris és az idealisztikus békemozgalmi szerepvállalás kettőssége. 

Giesswein katolikus papi hivatásából eredően a béke kérdését nem politikai, hanem 

erkölcsi problémaként közelítette meg.292 Szolnoky Erzsébet egyháztörténész életrajzi 

monográfiájában keresztény pacifistaként jellemzi, akinek békemozgalmi elhivatottságát a 

katolicizmus univerzális eszmeiségéből, másfelől pedig ókortudományi, nyelvészeti, 

                                                 
292 Vö: Gergely, Jenő: Giesswein Sándor politikai pályaképéhez. In: MTA II. Oszt. Közlemények, 23., 1974, 
259-287. 
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szociológiai és történelembölcseleti munkássága során kialakult meggyőződéséből 

eredezteti, miszerint az emberiség közös őstől ered és fejlődése a testvériségen alapul.293 

Szolnoky értelmezésében Giesswein Sándor pacifista szerepvállalását a világháború három 

szakaszra tagolta, melynek következtében a háború előtti, a háború alatti, majd pedig a 

háború utáni pacifizmusa egészen különböző jelleget öltött, s ennek megfelelően 

különböző fogadtatásban is részesült. (A háború utáni békemunkássága kifejezetten 

kudarcosnak nevezhető: különféle vádakhoz, elutasításhoz, végül kirekesztéshez vezetett.)   

Pályafutásának kezdeti szakaszában leginkább elméleti, tudományos munkásságot végzett. 

Teológiai és szociológiai tanulmányai hatására korán elkezdett társadalmi és szociális 

problémákkal foglalkozni, s a keresztényszocializmus felé fordulva annak magyarországi 

megalapozója és elindítója lett. A társadalmi és szociális szerepvállalás gyakorlati 

lehetőségét a társadalmi szervezetekben, egyesületekben, közéleti fórumokon, majd a 

parlamentben találta meg.  

Kezdetben az osztrák keresztényszociális mozgalom hatása alatt állt és rajta keresztül 

kapcsolódott be a nemzetközi áramlatokba, 1894-ben részt vett az első nemzetközi 

katolikus kongresszuson, majd 1898-ban a keresztényszociális munkásegyletek bécsi 

továbbképző kurzusán. Társadalmi szerepvállalására nagy hatással voltak a 

keresztényszocializmus olyan elméleti előfutárai, mint Wilhelm von Ketteler mainzi 

püspök és Henry Edward Manning westminteri bíboros, akik aktívan részt vettek országaik 

nemzetközi összefogást és döntőbíráskodást sürgető szerevezeteiben is. A 

keresztényszociális mozgalom nemzetközi szintjén Giesswein maga is korán 

megismerkedett a nemzetközi békemozgalom céljaival és a döntőbíráskodást sürgető IPU 

szervezetével is. Nagy hatással volt rá Bertha von Suttner háborúellenes regénye, mely 

későbbi békeegyesületi szerepvállalására is ösztönzőleg hatott. 

Giesswein politikusi pályája regionális szinten 1895-ben indult, amikor elvállalta a 

Katolikus Néppárt győri csoportjának alelnöki tisztségét. A következő évtizedben 

tevékenységének súlypontja az elméleti munkásságról fokozatosan a közéleti 

szerepvállalásra tevődött át. A keresztényszociális munkásegyletek legfőbb szervezője lett, 

1898-ban Győrben hozta létre az első szervezetet. 1903-ban a Szent István Társulat 

alelnökeként Budapestre költözött, majd 1905-től a Katolikus Néppárt parlamenti 

képviselőjeként a Képviselőházban folytatta politikai tevékenységét. Első beszédét azonnal 

                                                 
293Szolnoky, Erzsébet: Szociális igazságosság és keresztény szeretet: Giesswein Sándor a magyar 
keresztényszociális és kereszténydemokrata gondolkodás megalapozója. Budapest, Éghajlat Könyvkiadó, 
2003, 172-186., valamint Szirmay, Oszkárné: Giesswein Sándor békemunkája. In: Giesswein-emlékkönyv. 
Országos Giesswein emlékmű-bizottság. Budapest, Stephaneum, 1925, 156-186. 
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a békemozgalom és Bertha von Suttner, valamint Magyarországon különösen Türr István 

által felkarolt program, a párbajellenesség érdekében mondta el a párbajjal kapcsolatos 

parlamenti vitában, és a párbaj teljes megtiltását követelte. „Beszéde, melyet nemcsak a 

legnemesebb emberies szellem lengett át, hanem a külföldi példák hosszú sora is 

gazdagított, olyan hatást váltott ki hallgatóságából, hogy a többség magáévá tette 

indítványát.” 294  

Az 1905-ben megalakuló Keresztény Szociális Egyesületek Országos Szövetségének 

elnöki tisztét is elvállalta. Az 1907-ben megalakuló Keresztényszocialista Pártba eleinte 

nem lépett át a Néppártból, mert tartott annak radikalizálódásától, mivel félő volt, hogy 

esetleg a bécsi Karl Lueger féle radikális irányzat magyarországi követői lesznek. 

Giesswein inkább a két katolikus pártszervezet közeledését szorgalmazta. Amikor azonban 

látta, hogy törekvései nem járnak sikerrel, illetve a Katolikus Néppárt nem kíván nyitni a 

szociális kérdések felé, 1910-ben átment a Keresztényszocialista Pártba és igyekezett azt a 

demokratikus változásokra és a szociáldemokrácia irányába nyitott párttá fejleszteni. 1905-

től parlamenti képviselőként bekapcsolódott az IPU munkájába, a magyar delegáció tagja 

lett, s ekként a nemzetközi békemozgalom vezető személyiségeivel is megismerkedett. 

Egyik központi törekvése volt a népek közötti kapcsolatteremtés elősegítése, ezért is 

karolta fel kezdetétől az eszperanto mint társadalmi kapcsolatokat megkönnyítő közös 

nyelv ügyét és szállt síkra elterjesztésért Magyarországon, 1911-től pedig a magyar 

Eszperanto szövetség elnöki tisztét is elvállalta. A szociális problémák körében aktívan 

fogalkoztatta a nőkérdés is, a feminizmusról vallott nézeteit külön értekezésben is 

összefoglalta középpontba helyezve az egyenlőség kérdését. A csak polgári jogokat 

követelő feminizmus helyett a keresztény feminizmust ajánlotta igazi megoldásként. 1907-

ben belépett a Feministák Egyesületébe is, szoros kapcsolatot ápolt a magyar vezető 

feminista személyiségekkel, akiket később sikeresen bevont a békeegyesületi munkába is. 

A magyar békeegyesület elnöki tisztét 1909 márciusában foglalta el, székfoglaló 

beszédében pacifizmusának alapelveként kiemelte, hogy a békegondolat nem utópia, 

hanem a nemzetközi jog fejlődésének szükségszerű következménye. ”A nemzeten belüli 

béke alapja lesz a nemzetek közötti békének. A pacifizmust tanítani kell, a pedagógiát is át 

kell hatnia a békevágynak. A nemzetköziséget a gazdasági és társadalmi összefogás erősíti, 

alapja a krisztusi szeretet legyen.”295 1910-től számos pacifista témájú előadást tartott 

itthon és külföldön egyaránt, az osztrák békeegyesület elnöknőjével Bertha von Suttnerrel 

                                                 
294 Nagy Miklós: Giesswein Sándor mint politikus. In: Giesswein emlékkönyv, 225 
295 Szolnoky, Erzsébet: Giesswein Sándor, 2003, 173. 
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személyes barátságba került, és szívesen idézte előadásaiban, mint a békemozgalom 

nagyasszonyát. 1912-ben a bécsi egyesület közgyűlésén a Pacifizmus a szociológia 

szempontjából címmel tartott előadást. 1911-ben egyik parlamenti felszólalásában felhívta 

a kormányt, hogy lépjen fel az újabb hágai békekonferencia összehívása érdekében. A 

magyar gazdasági élet, az infrastruktúra, közlekedés fejlesztését elengedhetetlennek 

tartotta a békés társadalmi fejlődés érdekében. 1912. évi képviselőházi felszólalásában az 

1913. évi állami költségvetés tárgyalásánál elmondott beszédében a közlekedés 

fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta: „A mai közlekedési eszközeink fejlődésétől 

várjuk azt, hogy meglegyen az Unita Európa, - nem mondom, mint egy általános 

köztársaság, mert kivánom az államoknak és államformáknak és a népeknek, nemzeteknek 

önállóságát – de a közlekedési eszközök fejlődése fogja megteremteni azt az európai 

érdekközösséget, gazdasági közösséget, amelytől reméljük egyszer smind, hogy az európai 

békének lesz megalapítója.” 296 1913-ban részt vett az amerikai kontinentális 

békekonferencián és az ottani magyarok körében is számos előadást tartott. A 

„Kereszténység és békemozgalom” című beszédében, amely esszé formájában is megjelent 

Magyarországon, a békevágyat a vallásosságból vezette le és a katolicizmust látta elsőként 

hivatva a békeeszme terjesztésére. Az emberiség történelmét és a békegondolat történetét 

az anarchiából a háborúk korán keresztül a nemzetközi jogrend állapotának irányába 

haladónak mutatta be, ahol a nemzetközi bíróságok fogják eldönteni a népek közötti 

viszályokat. A háború előestéjén, 1914 májusában a magyar békeegyesület éves 

közgyűlésén az internacionalizmus és a nacionalizmus kapcsolatáról a következőket 

mondta: „Fontos a nemzetek között az egyetértés, de az internacionalizmus nem 

kozmopolitizmust jelent, mert internacionalizmus csak ott van, ahol nacionalizmus is 

van.”297  

Giesswein Sándor elnöklete felpezsdítette a magyar békeegyesület tevékenységét, 

személyes kapcsolatai révén számos vidéki egyesület létrehozását is elősegítette.  Győrben 

helyi egyesületet az ismert körorvos, Petz Lajos felesége az ő elgondolását követve, a 

keresztény nőmozgalmi tevékenységgel összekapcsolva működtette. Giesswein 

szorgalmazta és finanszírozta az állandó békeegyesületi folyóirat, a Nemzetközi Élet 

kiadását, amelynek állandó szerzője is volt, a háború kitörtésétől kezdve pedig írt, 

szerkesztett és adott ki egy személyben.  

                                                 
296 Giesswein Sándor 1912. december 6.-án elmondott képviselőházi beszéde, Idézi: Szolnoky, Erzsébet, 
2003, 102. 
297 Szolnoky, Erzsébet: 2003, 163. 
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Pacifista tevékenységét a háború alatt is folytatta, a háborúban nem a pacifizmus csődjét, 

hanem a szervezetlen világrend felülkerekedését látta. 1915-ben 5000 koronás alapot is 

létrehozott, melynek évi kamataiból békedíjat kívánt adni olyan magyar személyeknek, 

akik Magyarországon a legtöbbet teszik a béke érdekében. A háború alatt a hivatalos 

kormánykörök már veszélyesnek és nemkívánatosnak ítélték Giesswein 

keresztényszocialista alapokon álló harcias pacifizmusát. A háború után pacifista 

nézeteinek hangoztatása, szociáldemokráciáról kifejtett álláspontja, valamint baloldali 

kapcsolatai miatt sokan elfordultak tőle, sokak számára megbízhatatlanná vált. A 

Giesswein-képviselte békülékeny pacifizmus elleni érzéseket a Tanácsköztársaság, majd a 

békeszerződés utáni események tovább erősítették. Ő maga azonban 1922-ben váratlanul 

bekövetkezett haláláig kitartóan képviselte álláspontját, aktívan részt vett a Népszövetség 

szervező munkálataiban is.  

 

4.7.2. A magyar békemozgalom arcképcsarnoka 
 

1896-1904 között az egyesület főtitkári pozícióját Kemény Ferenc (1860-1944) töltötte be, 

aki tisztségéről való lemondása után is az egyesület egyik legaktívabb tagja maradt, neve 

még a háború alatt és 1918-ban is gyakran szerepelt az egyesület hírei között. Foglalkozása 

szerint matematika-fizika és testnevelés szakos középiskolai tanár volt, aki jelentős tanügyi 

íróként is ismertté vált. Budapest mellett Párizsban, valamint Németországban is tanult, és 

tökéletesre fejlesztette francia és német nyelvtudását, ami jelentősen elősegítette későbbi 

nemzetközi szerepvállalását és idegen nyelvű publikációs tevékenységét egyaránt. 1899-től 

a budapesti főreáliskola tanára volt. Jelentős pacifista tevékenysége mellett számottevő 

oktatásügyi munkát végzett, gazdag külföldi tapasztalataiból merítve nemzetközi 

oktatásügyi együttműködéseket hozott létre, valamint számos tankönyvet írt és részt vett a 

magyar oktatásügy reformjában. Az első magyar sportdiplomata, az olimpiai mozgalom 

első magyar képviselőjeként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapító tagja és 

vezetőségi tagja is volt egyben (1894-1907). Többek között az 1900-as párizsi 

világkiállítás bizottsági tagságát is betöltötte. A békeegyesületi évkönyvek tanúsága szerint 

már 1888-tól jelentetett meg pacifista témájú tanulmányokat külföldi pályázatokra, így 

valószínűsíthetően kapcsolatban állt a Hodgson Pratt-féle békeegyesületi szervezet 

magyarországi tagegyesületével is. Pacifista tevékenységének középpontjában az 

egyesületi munka mellett a pacifista nevelés kérdései álltak. A századforduló legtöbb 

magyar nyelvű békemozgalmi ismertető könyve az ő nevéhez fűződik. Bertha von Suttner 
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1896 és 1912 között számos levelet intézett hozzá.298  Kemény rendszeresen képviselte a 

magyar egyesületet a bécsi társegyesület ülésein, valamint a magyar békeegyesület 

hivatalos nemzetközi küldötte volt. A békemozgalmat úgy kívánta elfogadhatóbbá tenni a 

magyar közvélemény számára, hogy igyekezett annak nemzeti jellegét hangsúlyozni. 

A már említett Türr István, bár vezető tisztséget nem vállalt a magyar békeegyesületben - 

csak a választmányban szerepelt - mégis 1908-as haláláig annak egyik legfontosabb 

katalizátora és szervező egyénisége maradt. Az 1897-ben megalakított Párbajellenes Ligát 

vezette. Minden nemzetközi békekonferencián részt vett és a magyar egyesület képviselete 

mellett a vezető pacifistákkal is kapcsolatot tartott. A magyar békeegyesület 

megalapításakor már a nemzetközi békemozgalom veteránjaként lépett fel, ami további 

nyomatékot adott magyarországi szerepvállalásának az 1896-os nemzetközi konferenciák 

szervezésében. 1842-től állt be katonának a császári seregbe, 1848-ban olasz terülteten 

harcolt, ahol hamarosan átállt a piemontiak oldalára. Ezek után több európai országban is 

szolgált különböző katonai akciókban, és a magyar emigráció katonai terveiben is részt 

vett. Az olasz egységért folytatott harcban Garibaldi bizalmasává vált, majd Nápoly 

katonai kormányzója lett, altábornagyi rangot kapva. 

Rangját az olasz egység kikiáltása után is megtarthatta, és az olasz uralkodó 

szárnysegédjeként fontos diplomáciai küldetéseket teljesített. 1861-ben házasságot kötött 

III. Napóleon unokahúgával, Bonaparte Adéllal. Házassága révén jómódba kerülve tovább 

emelkedett társadalmi állása, és tovább bővültek befolyásos kapcsolatai is Európa vezető 

köreiben. 1866-ban utoljára vett részt a magyar emigrációs szervezkedésben Magyarország 

felszabadítására, tárgyalt Bismarckkal is. A porosz győzelem és békekötés után a 

nagyhatalmi politika működéséről levonva a következtetéseket végleg feladta 

magyarországi felszabadítási terveit. Ettől kezdve a harctérről a polgári kezdeményezések 

és fejlesztések felé fordult, szabadkőműves lett, részt vett többek között magyarországi 

nagypáholy alapításában is Andrássy Gyulával. 1867-ben megszövegezője és értelmi 

szerzője volt Garibaldi az európai vezetőkhöz intézett békemanifesztumának. 299  15 éves 

                                                 
298 Bertha von Suttner levelei Kemény Ferenchez, 1896-1912, 8 db, OSZK Kt,  
Kemény Ferenc levelei Bertha von Suttnerhez, 1896-1912, 7 db, ENSZ Könyvtár Genf, Suttner-Fried 
Sammlung 
 
299 A békemanifesztumról Bertha von Suttner a háború előtti visszaemlékezéseiben így tudósított: 
„Felhívásában Garibaldi rámutatott a 60-as évek rendkívüli fegyverkezési törekvéseire (mit mondana ma! 
[fűzi hozzá Suttner a századfordulós és háború előtti fegyverkezést látva]); fájlalta, hogy az ún. civilizáció 
folyamatában egymás kölcsönös fenyegetésével töltjük ki életünket. Az európai államok szövetkezését 
javasolta - mert akkor nem lenne egyetlen ország sem többé – sem szárazföldi, sem tengeri haderő (hogy 
most még légi flották is készülnek – nem látta előre [veti közbe ismét Suttner]) és azt a végtelen tőkét, 
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egész Európára kiterjedő háborús tapasztalattal a háta mögött vetette bele magát 

ugyanekkor az európai békemozgalmi szervezkedésbe, és hivatalosan belépett a Frédéric 

Passy által létrehozott párizsi Békeligába. Kiterjedt kapcsolatait és vagyonát diplomáciai és 

gazdasági célok érdekében kezdte kihasználni. Mérnöki tevékenységet is folytatva számos 

magyarországi és nemzetközi fejlesztést finanszírozott, és tervezett meg: részt vett a 

Ferenc-csatorna fejlesztésében és átépítésében, magyarországi folyószabályozási 

munkálatokban, de kezdeményezésére épült meg a Panama-csatorna, és részt vett 

Korinthoszi-csatorna építésében is. A kiegyezés utáni magyar közéletben aktívan fellépett 

társadalmi kezdeményezéseket támogatva és gazdasági fejlesztéseket szorgalmazva is.  

 

Az 1896-os tagnévsort áttekintve számos ismert személyiség található mind a magyar 

békeegyesület választmányában, mind pedig a rendes tagság soraiban, ahogy ez már az 

egyesület alapításának bemutatásánál olvasható.  Választmányi tagok lettek Bánffy Dezső 

miniszterelnök és felesége, Berzeviczy Albert, gr. Csáky Albin és felesége, ifj. hatvani 

Deutsch József, Földváry Emília, Gelléri Mór, Hegedüs Sándor és felesége, Hevesi Ödön, 

Hieronymi Károly, Katscher Lipót, Lánczy Leó, Lichtenberg Kornél, Mecveczky Frigyes, 

Mezei Mór, Ormódy Vilmos és felesége, Pázmándy Dénes, Rothfeld Samu, Szalágyi 

Aurél, Szász Károly, Türr István, Wahrmann Renée, Walkó Lajos, Wohl Janka, Zichy 

Antal. Közülük külön kiemelendőek a kormánytagok, akiknek belépésében a 

reprezentációs igény is szerepet játszott, és később nem igazán vettek részt az egyesület 

munkájában. IPU-képviselőként Berzeviczy és Pázmándy is külön említést érdemel. 

Fontos az alelnökök és tisztségviselők személyét is megemlíteni. 1896 és 1910 között 

Vámbéry Ármin (1832-1913) és Zipernowsky Károly (1853-1942) töltötték be az alelnöki 

pozíciót. A nemzetközileg is ismert orientalista gazdag külföldi kapcsolatokkal 

rendelkezett, különösen angol területen. A gépészmérnök, műegyetemi tanár, a magyar 

erősáram atyja, a transzformátor egyik megalakotója. Zipernovszky feleségével együtt 

egészen a háborúig központi szerepet játszott az egyesület tevékenységében. Felesége 

Zipernovszky Anna a magyar békemozgalom nemzetközi képviseletének kulcsszereplője 

                                                                                                                                                   
amelyet a nép szükségleteitől elvonva nem produktív és halálhozó célokra fordítanak, az életet jobbá tevő és 
emelő célokra lehetne fordítani; ezeket a jobbító célokat sorolta fel aztán.” 
”In dem Aufruf weist Garibaldi auf die ungeheuerlichen Rüstungen der sechziger Jahre hin (was würde er 
erst heute sagen!); er beklagt es, dass mitten in der sogenannten Zivilisation wir unser Leben damit ausfüllen, 
uns gegenseitig zu bedrohen. Er schlägt ein Bündnis aller europäischen Staaten vor – da gäbe es dann keine 
Land- und Seestreitmächte mehr (dass wir jetzt auch noch Luftflotten anfertigen – das sah er nicht voraus), 
und die ungeheuern Kapitalien, die man den Bedürfnissen des Volkes entzieht für unproduktive, 
todbringende Zwecke, könnte man gütervermehrenden und lebenerhöhenden Zwecken zuführen; diese 
letzteren werden dann aufgezählt.” In: Suttner, Bertha von, Lebenserinnerungen, 368. 
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volt, ezen kívül a már említett Nőszervezetek békemozgalmi csoportját is megalakította, 

számos cikkben értekezett a nők szerepéről a társadalmi emancipációs mozgalmakban. A 

magyar egyesület megalakításakor alelnöki pozíciót vállalt Josipovich Géza (1857-1934) 

horvát politikus, későbbi horvát-szlavón-dalmát miniszter is.  

A választmányi tagok névsora tökéletesen reprezentálja az egyesület tagságának általános 

társadalmi, foglalkozásbeli és nembeli megoszlását. Nők is részt vettek az egyesületben és 

számuk fokozatosan növekvő tendenciát mutatott. Ahogy Suttner az 1908-as párbajellenes 

budapesti kongresszus kapcsán is kiemelte, a nők a társadalmi élet minden szintjén 

igyekeztek hozzászólási lehetőséghez jutni. Sok férj mellett a feleség is belépett. A női 

tagság soraiban a feleségek mellett már saját foglalkozást vállaló ismertebb személyiségek 

is megjelentek. Választmányi tagként: Wohl Janka elismert írónő, Budapest egyik 

legjelentősebb irodalmi szalonját vezette. Mellette további női írók, valamint a női 

emancipáció úttörői, mint Löwey Klára, Czobel Minka, Gerő Malvina, Tábory Jenny, 

később Schwimmer Rózsa is beléptek az egyesületbe.  

Az egyre jobban megerősödő művel értelmiségi polgárság, valamint a banki és vállakozó 

nagypolgárság igyekezett egyre nagyobb befolyást szerezni a társadalmi élet minden 

területén. Ezek a rétegek jelentős szerepet vállaltak az 1890-es évek polgári 

kezdeményezéseiben, a kulturális élet fejlesztésében, szervezésében és támogatásában, 

továbbá a szociális problémák tematizálásában és javítását célzó törekvésekben. 

Természetszerűleg a magyar békemozgalomba is nagy számban kapcsolódtak be. 

A banki és vállalkozó nagypolgárság képviselői az egész egyesületben jelentős számban 

voltak jelen, nagy részük a századfordulón bárói címet kapott és bekerült, a főrendi házba. 

Ebből a csoportból kerültek ki a századforduló legjelentősebb mecénásai, szívesen 

áldoztak kulturális, humanitárius célokra, hoztak létre alapítványokat. Közülük kiemelésre 

érdemes Ormódy Vilmos, aki a Magyar Általános Biztosító Társaság vezérigazgatója volt, 

a budapesti Poliklinika Egyesület alapítója, jelentős művészet és irodalompártoló, a 

Kisfaludy Társaság alapító tagja. Lánczy Leó bankár (IPU-képviselő is), Magyar 

Általános Földhitel Rt., majd a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója volt. 

Jelentős magyar vállalkozások, építkezések előmozdítója, a magyar banki és hiteléletet 

függetlenítette a bécsitől. Országgyűlési képviselő, udvari tanácsos, később a közös 

pénzügyi delegáció tagja, főrendiházi tag. Bátyja, Lánczy Gyula nem bankár, hanem 

tudós. Eredetileg jogász, majd középkorral foglalkozó történetíró, az MTA tagja, egyetemi 

tanár, országgyűlési képviselő volt. Továbbá ebbe a csoportba tartozik az egyesület egyik 

legjelentősebb támogatója, Hatvany Deutsch József, aki a magyar cukoripar 
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legjelentősebb megszervezője és fellendítője volt unokatestvérével, Hatvany Deutsch 

Sándorral együtt. (Gyermekeik a zsidó emancipáció tipikus útvonalát bejárva irodalmi, 

tudományos pályára léptek). Számos bank igazgatósági tagja volt, jelentős befolyást 

gyakorolt a magyar pénzügypolitikára, szívesen támogatta a humánus és kulturális 

célokat. A későbbi években csatlakozott az egyesülethez Hatvany Detusch Sándorral 

közös vállalkozásokat indító id. Chorin Ferenc, a Gyáriparosok Országos Szövetsgének 

elnöke is, aki Giesswein idejében támogatta az egyesület működését.  Az eddig említettek 

mellett tag volt a Ganz, a Pick, a Zwack és a budai Goldberger család számos tagja.  

Fontos csoportot jelent az újságírók népes tábora, közülük külön kiemelésre érdemesek: a 

magyar szabadkőművesség korabeli vezéralakja, Gelléri Mór közgazdász, publicista, az 

Egyetértés ellenzéki lapjának munkatársa. Mezei Mór ügyvéd, publicista, a zsidó 

emancipáció élharcosa és országgyűlési képviselő. Rothfeld Samu dr. író, hírlapíró, a 

Neues Wiener Tageblatt, a Pester Lloyd, a Politische Correspondenz munkatársa, 

társtulajdonosa és szerkesztője a Neues Politisches Volksblattnak. Ágai Adolf, eredetileg 

gyermekorvos, a Borsszem Jankó című élclap kiadója haláláig az egyesület tagja maradt és 

jó kapcsolatot ápolt Bertha von Suttnerrel is.  

Az ismert személyiségek sorában meg kell említeni a fülgyógyász professzort: Lichtenberg 

Kornél dr.-t, a gyermekgyógyász klinikaigazgató Deutsch Ernőt. Valamint az 

irodalomtörténész Szász Károlyt. A könyv, ill. lapkiadókat, mint Wodianer Albert 

testvérével, Hugóval, aki a Kis Újság kiadó-tulajdonosa, valamint Wodianer Artúrt is. A 

tagságban szerepelt a Heckenaszt család néhány tagja is. Az építész Strobl Alajos is tag 

volt. Továbbá még számos középiskolai és egyetemi tanár, tudós is képviselte a korszak 

értelmiségét az egyesületben. Jelentős számban kimutatható a korszak ismert művészeinek 

részvétele is: többek között Benczúr Gyula a korszak első számú festője, Fadrusz János 

szobrász, Zala György szobrász, Szendy Árpád zeneszerző, zongoraművész. 

A felső arisztokrácia viszonylag kis számban képviseltette magát: a liberális 

felsőarisztokrácia képviselői voltak az egyesületben a korábban kiemelt Csáky és Zichy 

családon kívül még az Eszterházy család grófi ága, majd később a Batthyány család egy-

egy tagja csatlakozott az egyesülethez.  

(Érdekességként megemlíthető a családi kapcsolatoknak az egyesület szempontjából való 

felhasználásának tekintetében például a kiterjedt Katscher család jelentős számú részvétele 

az ország minden szegletéből.) 

Általánosságban ki kell emelni még, hogy az általam bemutatott tagok jelentős része 

Bécsben, és további külföldi egyetemeken tanult vagy dolgozott, és több évig élt 
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külföldön, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezett, a békemozgalom mellett 

egyéb nemzetközi kezdeményezésekben is szerepet vállalt. Összességében ki kell még 

emelni a zsidóság feltűnően nagyszámú részvételét az egyesületben, ami már az első 

megközelítés alapján is egyértelműen megállapítható (több mint 50 százalék). 

 

 

5. Bertha von Suttner és Jókai Mór pacifizmusa. A Maschinenalter és A 

jövő század regénye jelen - és jövőképe. Írói pillanatfelvételek a 19. 

század második feléről 

 
„Azt a képet, amelyet Jókai Mór és Suttner Berta bárónő messzeszáguldó fantáziája a jövő 

háborújáról festett, sokan túlzottnak, extravaganciának tartották, s most látják, hogy a 

valóság túltesz azon, mit e nagy szellemek előre sejthettek. Amit az emberek az előre 

vetített képnek nem hittek el, azt kénytelenek a való realitásnak elhinni.” írta Giesswein 

Sándor a háború kitörésekor a Magyar Szent Korona Országai Békeegyesület tagjainak.300 

 

Az osztrák-magyar békemozgalom szellemi térképének és hátterének megjelenítéséhez, 

különbözőségeinek érzékeltetéséhez elengedhetetlennek tűnik az osztrák és a magyar 

pacifista gondolkodás két központi személyiségének, Bertha von Suttnernek és Jókai 

Mórnak néhány szépirodalmi művét és azoknak a közvéleményre gyakorolt hatását, 

recepcióját szemügyre venni. Bár mindketten rendkívül terjedelmes elbeszélői és 

publicisztikai életművet hagytak hátra, ezen a helyen csak azokat az irodalmi műveket 

kívánom közelebbről megvizsgálni, amelyekben a háború és a béke kérdése központi 

szerephez jut, illetve amelyek a pacifista kérdéskör összefüggésében kiemelhetőek az 

életművekből. Suttner esetében ezek korszakhatárt jelentenek szerzőjük életpályáján, 

hatásukat tekintve pedig csaknem felmérhetetlen jelentőségűek. Ha a béke-tematikát 

központi kérdésként felvető Jókai-művekről nem is lehet ugyanezt elmondani, kétségeket 

is megszólaltató, árnyaltabb álláspontjukkal kétségkívül érdemesek az elemzői figyelemre. 

Közös eleme mindkét szerző „béke-regényeinek” az utópikus jelleg, amely azonban eltérő 

(patetikus, illetve ironikus-szatirikus) modalitásban valósult meg.      

 

 

                                                 
300 In: Nemzetközi Élet, Budapest, 1914. 8.sz. 53. 
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5.1. Bertha von Suttner és a Maschinenalter 
 

Bertha von Suttner kaukázusi tartózkodásának éveiben kezdett írni, eleinte csak 

tudósításokat, kisebb-nagyobb cikkeket küldött európai lapoknak. Majd regényírással is 

megpróbálkozott, s első próbálkozásait folytatásokban ismerhette meg a német nyelvű 

újságolvasó közönség. A fogadtatás jó volt, a lapszerkesztők folytatásra ösztönözték. Így 

azután 1883-tól évente jelentetett meg egy-egy könnyedebb stílusú nagyobb regényt, 

melyek általában érzelmes női történeteket foglaltak magukba, vagy a szerző társasági 

életbeli tapasztalataiból merítettek témát. Végül is kenyérkereső íróvá vált, akinek ugyan 

az írás nemcsak munkát, örömet is jelentett, ugyanakkor tudatában van annak, hogy nincs 

kiemelkedő tehetsége ezen a téren. Későbbi éveiben azonban már többször terherként élte 

meg, hogy akkor is írnia kellett, amikor a békemozgalmi és újságírói tevékenység kötötte 

le idejét, figyelmét és kedvét, de nem nyújtott anyagi biztonságot.  

A Kaukázusban folytatott szellemi önképzés évei alatt az ekkortájt mind nagyobb teret 

nyerő szociáldarwinizmus  és az önállósodó új tudományág, a szociológia jelentős 

mértékben hatottak a Suttner házaspár társadalmi kérdéseket érintő nézeteinek alakulására. 

Herbert Spencer tanainak és az evolucionizmus elméletének elkötelezettjeiként tértek 

vissza Európába, ahol az európai társadalomba való visszailleszkedés folyamán szerzett 

tapasztalataik arra ösztönözték az írónőt, hogy írói tevékenységét felvilágosító célokra 

használja fel. Irodalmi műveivel is hozzá akart járulni az emberiség folyamatos 

fejlődéséhez, és az olvasáson keresztül szórakoztatva akarta elősegíteni az olvasók 

nevelését.301 

Ez a felvilágosító törekvés adta az indíttatást Suttnernek, hogy egy addig általa nem 

gyakorolt tudományos műfajban, filozófiai értekezésben is kipróbálja magát, s 

hozzákezdjen Maschinenalter c. műve írásához. A kézirat 1886 telére készült el és 

eredetileg 8 fejezetből állt, amelyekben a szerző a társadalmi élet főbb területeiről fejtette 

ki nézeteit. Meglehetősen szokatlan megoldást alkalmazott: a nézetek kifejtését a jövőbe 

helyezte, s így az írói-előadói reflexió révén megrajzolva egy elképzelt fejlődési ívet, a 

korabeli jelen képét a jövő század társadalmi képével kapcsolta össze. A 20. század 

végéről az 1880-as évek Európájára visszatekintő tudós szájába adott előadássorozattal 

                                                 
301 Vö: Bock, Sigrid, Bertha von Suttner. Die Waffen nieder! Vom Roman zur organisierten Friedensarbeit. 
Berlin, Akademie Verlag, 1989. 
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egyszerre hívta fel olvasói figyelmét a jelen sokrétű elmaradottságára és a fejlődés 

lehetőségeire. A modern gépkorszak (Maschinenzeit) eljöveteléről a bevezetőben így ír: 

„[…] a demokratikus eszme győzedelmeskedik a despotizmus felett, a humanitás eszméje 

legyőzi a háborús csatározásokat, és a tudomány felülkerekedik a legendákon”.302 A 

jövőből visszatekintő vizsgálat pillanatfelvételéül az 1886-87-es évet és annak társadalmi 

jelenségeit és viszonyait jelölte meg. Hangsúlyozta, hogy a választást ezeknek az éveknek 

az „eseménytelensége” magyarázta, az, hogy semmilyen különösebb, megrázó, 

figyelemfelkeltő esemény nem történt, ami megnehezítené az átfogó pillanatkép készítését 

a korszak életéről. Munkájának központi tézisét (természetesen) a Spencer és Darwin 

tanainak hatására kialakult evolucionista elköteleződésének értelmében fogalmazta meg, s 

a mind hatékonyabb szemléltetés érdekében a ’Herstlaub im April’ [őszi lombok 

áprilisban] hasonlatával jellemezte saját korát. Olyan korszaknak, amelyben az új eszmék 

már jelen vannak, de még nem sikerült teljes áttörést elérniük, a régi felfogások még 

számos terülten próbálják visszafogni a feltartóztathatatlan ’tavaszi’ növekedést. A 

vizsgált korszak, vagyis az írónő és olvasói saját korának legfontosabb vívmánya azonban 

a fejlődéselmélet megjelenése és kikristályosodása. Az emberiség fejlődésének 

megkönnyítését, nemesítését, gazdagítását szolgálja (hosszabb távon, persze) a korszak 

technikai, tudományos, természettudományos vívmányainak serege is. Mellette pedig 

fontos jövőbe mutató tényező a szociológia megjelenése, amely a távoli jövőben majd a 

politika helyét átvéve tölti be társadalmat szervező funkcióját. 

Suttner a műben alaptézisének, a fejlődéselméletnek, mint abszolút ideának megfelelően 

élesen bírálta az „elavult”  államformákat, a „nemzeti egoizmust”, a nők helyzetét, a 

párkapcsolatokat meghatározó szexuális prüdériát, a vallás és az egyházak dogmatizmusát, 

az antiszemitizmust, a művészet és a tudomány elzárkózását a fejlődés elől, az elavult 

oktatási rendszert stb. Minden területen „a szabadság és az igazságosság” megvalósítását 

tartotta kívánatosnak, hogy szabad utat engedjenek a feltartóztathatatlan  fejlődésnek. 

Hangsúlyozta, hogy a fejlődéselmélet hívei számára idegen a fennálló társadalmi renddel 

szembeni minden forradalmi, erőszakos lépés, s ezért mind a kommunizmust, mind az 

anarchizmust elutasítják. Leszögezte, hogy nincsenek szükségszerű, abszolút, önmaguktól 

létező tényezők, mint pl. a háború, a szociális, társadalmi igazságtalanságok, mint a 

                                                 
302 „[…] in der das demokratische Prinzip gegen Despotenverehrung, das Humanitätsprinzip gegen Streitaxt-
Schwingerlei und das wissenschaftliche Prinzip gegen Wundergeschichten sich sträubte.” In: Suttner, Bertha 
von: Das Maschinenalter. Zukunftvorlesungen über unsere Zeit von Jemand, Zürich, Magazin Verlag, 21889, 
előszó 
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rabszolgaság, a nyomor, az őket előidéző okok ugyanis megváltoztathatóak, 

megszüntethetőek. Mögöttük emberi tényezők és nem a szükségszerűség állnak.  

A nacionalizmust vizsgálva legfontosabb problémának a hozzá szorosan kapcsolódó 

patriotizmust látta, a különbségtétel és az elhatárolódás ugyanis a viszályok táplálói. A 

nemzetközi összeköttetések, kereskedelem, közlekedés, technika és tudomány fejlődésével 

azonban egyre sokrétűbbé válnak a cserekapcsolatok, amelynek révén a különböző népek 

hasznos tulajdonságait megismerve a látogató magába építheti, elsajátíthatja a másik 

hasznos tényezőit. Ezt segítik a tudományok is, amelyek a szerző szerint eleve 

nemzetköziek. Suttner a nemzetek és nemzetiségek, a hagyományok, a mitológiák 

viszonylag gyors eltűnését prognosztizálta: nemzetállamok feletti világpolgárság 

eszményének kifejlődését vetítette előre a 20. század tudósának korába. A negatív 

társadalmi jelenségek, mint a rang, társadalmi alá- fölérendeltségi viszonyok, vagy a 

párbaj szintén eltűnnek majd a 20. századi Európából, bár a párbaj szelleme még sokáig 

eleven marad a háborúkban, végül azonban mindenki belátja majd értelmetlenségét. 

Suttner (és a jövőből visszanéző tudósa) súlyos problémának látta a korabeli oktatási 

rendszert irányító és uraló felfogást. A ’tavaszi fejlődés megkésettségének’ egyik legfőbb 

okát ebben jelölte meg, itt mutatta ki leginkább a visszahúzó régi tanok uralmát, amelyek  

nem csak hogy mellőzik  az új tanokat, de párbeszédet sem  kívánnak róluk 

kezdeményezni. Példák sorát hozta a korabeli történelemoktatásból kiindulva, amelyek a 

csaták, a harcok hőseinek dicsőítésével magát a barbarizmust dicsőítik, s így egy 

avult,”demoralizáló” gondolkodásmód uralmát tartják fenn. A 19. század végének háborúi 

egyébként is a teljes pusztítás felé tartanak, mert vagy magukat, vagy az emberiséget 

fogják elpusztítani. Suttner a közeli jövőtől (az ugrásszerű technikai, tudományos fejlődés 

révén) az új, óriási embertömegeket megmozgató légi-vízi- szárazföldi hadviselés 

megvalósulását várta, amely a társadalom teljes szélességére kiterjedve mindent elpusztít 

majd, s így senkinek nem lesz esélye a győzelemre. 

Az egyházaknak a korszellemtől való elzárkózását szintén súlyos problémának látta, ami 

által csak még nagyobb ellentmondás tátong majd a való élet és az iskola, illetve a vallás 

tanai között, és ez az emberek elfordulását eredményezi majd. Az antiszemitizmust 

illetően a fő problémát politikai programmá emelésében látta, s erről a bécsi 

(keresztényszocialista) Karl Lueger példája győzte meg, aki az antiszemitizmust expressis 

verbis politikai programja központi elemévé tette.303  (Mindezek után nem meglepő, hogy) 

                                                 
303 Vö. Hamman, Brigitte: Bertha von Suttner 
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a Suttner házaspárnak döntő szerepe lett a bécsi antiszemitizmus elleni egyesület (Anti-

Antisemitismus Verein) 1891-es megalakulásában, amelynek sikerült megnyerni néhány 

olyan fontos személyt is, aki az alakulófélben lévő békeegyesületben nem kívánt 

nyilvános szerepet vállalni, mint például Peter Rosegger, Marie Ebner-Eschenbach, vagy 

Johann Strauss. Az egyesület saját lapot is indított, és Suttner igyekezett csatlakozásra 

bírni Theodor Herzlt is, aki folyamatosan ellenállt a felkéréseknek, hatástalannak, 

jelentéktelennek nevezve, de távolságtartó jóindulattal kezelte az egyesületet. A Herzl által 

kidolgozott cionizmus új zsidó nacionalista programját, majd a zsidó állam létrehozását 

azonban Suttner utasította el, nemzetekfeletti nézőpontjából nem tartotta megfelelő 

megoldásnak a nemzeti alapú kivonulást, tovább erősítve az ellentéteket.304 

A fejlődéselméletet hangsúlyozó példák sorában fontos még kiemelni Suttnernek (és a 

jövőbeli tudósnak) a nőkérdésben megfogalmazott véleményét. Ezen a téren 

egyenjogúságot várt éppúgy, ahogy a szerelemben és szexualitásban is.   

A Maschinenalterben305 (Gépkorszak) már Suttner későbbi pacifista elkötelezettségének 

(Darwin és Spencer elméleti munkáin alapuló) érvrendszerével támadta a háború 

szörnyűségeit, noha a mű megírásakor még nem tudott a létező pacifista mozgalmakról és 

nem is érlelődött benne ilyen irányú szerepvállalás igénye. Már a kézirat befejezése után, 

Alphonse Daudet (1840-1897) párizsi irodalmi szalonjában értesült először arról, hogy 

Londonban létezik egy Nemzetközi Döntőbírósági és Béke Társaság (International Peace 

and Arbitration-Association 1880), ekkor ismerkedett meg a szervezet vezetőjének 

Hodgson Prattnak a törekvéseivel, s ekkor szerzett először információkat magáról a 

békemozgalomról is.306  

Párizsból való visszatérése után békemozgalmi elhivatottságot érezve könyvének 

korrektúralevonatához egy kiegészítő (9.) fejezetet csatolt a nemzetközi 

békemozgalmakról, amelyeket a fejlődés fontos jeleinek tartott. Itt mutatott be és értékelt 

olyan jelenségeket, mint a szabadkőművesség, amely ártalmatlan, emberbarát 

szövetkezésen alapul, ugyanakkor körülveszi magát az elavult misztikus tradíciókkal, 

                                                 
304 Vö. Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner 
305 A mű címét a megjelenésétől fogva általában „Maschinenzeitalter”-ként idézik. Bertha von Suttner 
könyvét eredetileg Maschinenalter címmel jelentette meg. Párizsi élményeinek hatására változtatta meg a 
Maschinenzeitalter – címet Maschinenalterre és 1887-ben először ezzel a címmel jelent meg. Azóta mindkét 
változat használatban van, magában az írásban a szerző általában a Maschinenaltert használta. 
306 Suttner háborúellenes összefügésseit vizsgálva Brigitte Hamann is kiemeli, hogy a párizsi látogatás előtt 
elkészült kézirat háborúellenes tárgyalásmódja már egyértelműen mutatta, hogy Suttner mennyire érett volt a 
békemozgalmi gondolat befogadására: „Wie reif sie 1888 für die Idee der Friedensbewegung war, beweisen 
jene Passagen im Maschinenzeitalter, die sie vor ihrem Paris-Besuch geschrieben hatte.” In: Hamann, 
Brigitte, Bertha von Suttner. Ein Leben für den Frieden, München, Piper Verlag, 31999, 118. 
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amelyek akadályozzák, ráadásul az egyház rányomta az összeesküvés bélyegét. 

Megemlítette az emberbarát szerveződések sorában a Vöröskereszt intézményét, s méltatta 

létrehozóját, Dunan-t. Úgy vélte ugyanakkor, hogy a békemozgalmi fejlődés hatására 

fokozatosan szükségtelenné válik majd a humanitárius szervezet működése, amely csupán 

néhány száz vagy ezer katona életét tudja megmenteni, a döntőbíróságok rendszerének 

bevezetése emberek millióit óvja meg az értelmetlen háborús pusztulástól. Korának 

társadalmi mozgalmait bemutatva végezetül pedig tudósította olvasóit a korszakban létező 

békeegyesületi szervezetekről, képviselőikről, általános békefelhívásaikról. Már csak azért 

is, mert: „hozzám hasonlóan olvasóimról is feltételeztem, hogy nem ismerik korunk ezen 

jelenségét”.307   

Suttner a Maschinenalter esetében a „tudományos érvek” bemutatására a dialógus 

eszközét alkalmazza, amellyel tudatosan állítja szembe a régi és az új felfogás elemeit, és 

ezek tanulmányozása, elemzése útján alakítja a szereplő és vele maga az olvasó 

látásmódját.  

A tudományos értekezések tónusát és (olykor) módszereit imitáló előadásmód arra enged 

következtetni, hogy Suttner e művét elsősorban a művelt olvasóközönségnek szánta. 

Hasonló okra vezethető vissza, hogy (célzottan) névtelenül, de „Zukunftsvorlesungen 

über unsere Zeit von Jemand” [Jövőbeli előadások korunkról Valakitől] alcímmel 

jelentette meg. Meggyőződése volt, hogy az efféle filozófikus esszé egy nő tollából 

(1887-ben) még teljesen komolytalan hatást keltene, sőt (különösen tudományos 

körökben, ahol még a nők gondolkodási képességeit illetően is számos előítélet létezik), 

elutasítást váltana ki. Jónak látta tehát, hogy neve és neme tényével ne befolyásolja az 

olvasóközönséget. „Hogy ezúttal név nélkül lépek a közönség elé, annak az az oka, hogy 

ha a könyvben nevem megjelenne, éppen azon körök elől zárná el művemet, amelyiknek 

leginkább szánom”.308 Nem véletlen, hogy Suttner ezekután büszkén emlékezik egy 

németországi férfiismerősére, aki nem tudva szerzőségéről eltanácsolta őt a 

Maschinenalter olvasásától, amelyet „nem nőknek való olvasmány”-ként titulált.309 A 

kötet megjelenése után találgatások kezdődtek a szerző kilétére vonatkozóan (felmerült 

Max Nordau neve is). Suttner csak kilenc évvel később, a 3. kiadás során fedte fel 
                                                 
307„So wie ich nichts davon gewußt hatte, setzte ich auch bei meinen Lesern die Unkenntnis dieser 
Zeiterscheinung voraus.” In: Suttner, Bertha von, Memoiren, Stuttgart, Deutsche Verlaganstalt, 1909, 
177.Idézi Hamann, Brigitte, Bertha von Suttner, 1999, 120. 
308 „Wenn ich diesmal anonym vor das Publikum trete, so geschicht es, weil mein Name, wenn genannt, 
gerade solche Kreise meinem Buche verschließen könnte, für die es hauptsächlich bestimmt ist.” In: Suttner, 
Bertha von, Das Maschinenalter. 1889. Előszó 
309 In: Suttner, Bertha von: Lebenserinnerungen, 1970, 214. Idézi: Bock, Sigrid, Bertha von Suttner. Die 
Waffen nieder! Vom Roman zur organisierten Friedensarbeit. Berlin, Akademie Verlag, 1989.34.  
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büszkén szerzőségét a nyilvánosság előtt, és elértnek látta a titkolózás célját, azzal, hogy 

a művet komoly tudósok is olvasták és senki sem sejtette, hogy nő tollából valók a 

megfogalmazott gondolatok. Suttner ezt is arra látta bizonyítékként, hogy nincs külön női 

és férfi írás- és gondolkodásmód.310 

A műben vitatott mozgalmak közül, a szocialisták és a szociáldemokraták gyorsan 

reagáltak a Maschinenalter által megfogalmazott kommunizmus- és forradalomellenes 

nézetekre. August Bebel, a német szociáldemokrata mozgalom egyik alapító 

személyisége a szocialista mozgalmat forradalomellenes alapon elítélő tézist erősen 

polgári szemléletűnek nevezte a kötetről megjelent recenziójában. Elmondható, hogy a 

Maschinenalter tematikájának és formájának megfelelően nem kapott nagy 

nyilvánosságot, de összességében pozitívan fogadták.311 

 

5.2. Háborút üzenni a háborúnak: Die Waffen nieder! - a pacifista irányregény 
 

A Maschinenalter megjelenése után Suttner a szervezett békemozgalom 

tanulmányozásába vetette bele magát és megpróbált minél több információt gyűjteni. 

Gondolkodásmódjának további alakulására nagyban hatottak Hodgson Pratt nézetei, 

elköteleződésére pedig gyakorlati tevékenysége, melynek nyomán egyre inkább 

körvonalazódtak Suttner békemozgalmi szerepvállalásának alapelemei, elszánt híve lett a 

nemzetközi döntőbíróság létrehozásának, s ezzel összefüggésben a leszerelésnek. Nőként, 

a professzionális politikai fellépéstől elzárva, közéleti szerepvállalásának gyakorlati 

lehetőségét is az 1889-ben intézményesülő békemozgalomban találta meg végül.  

1887-88-ban még nem létezett semmilyen központi békemozgalmi szervezet, csupán 

helyi magánszervezetek működtek szétszórtan. Közülük a legjelentősebb kezdeményezés 

a Hodgson Pratt-féle angol szerveződés volt. Pratt legfontosabb feladatnak egy olyan 

összefüggő liga létrehozását tartotta, amely minden európai térséget fokozatosan 

behálózva központi feladatának tekinti a lakosság felvilágosítását és megnyerését a 

békemozgalmi eszmék számára. Meggyőződése volt, hogy az így kiművelt és hatékonyan 

megszervezett közvélemény ellenállhatatlan erővel tudna fellépni a háborúk ellen.312 

Bertha von Suttner is e cél szolgálatába akarta állítani következő művét, éppen ezért a 

Maschinenalter megjelenése után 1889-ben új mű megírásába fogott, s Die Waffen 

                                                 
310 Vö. Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 447-448. 
311 Vö. Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 124-125. 
312 Vö. Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 120., Suttner, Bertha von: Memoiren, 177. 
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nieder! (Le a fegyverekkel!) címmel megalkotta „pacifista regényét”, amellyel egy 

csapásra ismertté vált. A nagy visszhangot keltett művét már megjelenésének évében 6 

európai nyelvre fordították le.313  

Új regényével a lehető legszélesebb közönséget szerette volna elérni, ezért a Die Waffen 

nieder! esetében tudatosan a korszakban kedvelt ’Frauenroman’ (nőregény) formáját vette 

kölcsön, hogy a fiatal női olvasóközönség minél kiterjedtebb körét célozhassa meg. Ami 

később kifizetődőnek is bizonyult. Megjelenésének időpontja - 1889 vége - pedig éppen 

egybeesett a polgári békemozgalom legaktívabb nemzetközi tevékenységét megindító 

békemozgalmi és interparlamentáris intézményesüléssel, a központosított nemzetközi 

békemozgalmi konferenciák és az IPU megalakításával, s ez újabb olvasókat vonzott.  

Az eredetileg kétkötetes mű fiktív önéletrajzi formában meséli el egy nemesi származású 

nő, Martha Tilling történetét, akinek katonatiszti családja révén a háborúk döntően 

meghatározták életét. A főhősnő a 19. század közepétől három háborút él át: az 1859-es 

osztrák-szárd-piemonti háborúban elesik első férje Solferinónál. Második férje Tilling 

báró az 1864-es osztrák-porosz és dán háborúban harcol, majd 1866-ban a porosz-osztrák 

háború következik, amelynek során a kolera elpusztítja Márta családjának nagyrészét, 

testvérei halálát pedig édesapja sem éli túl. A második férj, Tilling báró háborús 

tapasztalatai alapján arra az elhatározásra jut, hogy hátralévő életében minden erejével a 

háború ellen fog küzdeni. Suttner az ő szájába adja a regény megírásával kikristályosodott 

pacifista ars poétikáját, ami nemcsak legfőbb mondanivalója, hanem egyben olvasóinak 

felszólítása: „A békehadtest szolgálatába lépek, amely még egészen kicsi, harcosainak az 

emberszereteten és a jogelven kívül semmilyen fegyvere nincs. De minden, ami a világon 

naggyá lett, egykor kicsinek és jelentéktelennek indult.”314 Tilling végül 1870-ben 

Párizsban, franciák fegyverétől hal meg, akik porosz kémnek nézik, miközben pedig ő a 

háborús felek kibékítésért küzd a párizsi utcákon. 

                                                 
313 A regény kiadásának volumenét érzékeltetve érdekes megemlíteni, hogy az első kiadás 1000 példányban 
került piacra és a szerzőnő 1000 márkát kapott két részletben, először a megjelenéskor, másodszor pedig 
1890-ben a lipcsei könyvvásár végén. Majd azonnal nagyszámú rendelés érkezett az újrakiadásokra, ráadásul 
un. népkiadások is készültek, így még nagyobb tömegeket tudott megszólítani. 1905-ben mikor Suttner 
megkapta a béke-Nobel-díjat, a kötet már a 37. kiadásnál tartott, aminek a díj természetesen további lökést 
adott. Vö.: Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner, 30-31. 
314 „Ich trete in den Dienst der Friedensarmee. Freilich noch ein ganz kleines Heer, dessen Streiter keine 
andere Wehr und Waffen haben als den Rechtsgedanken und die Menschenliebe. Doch alles, was in der 
Folge gross geworden, hat klein und unscheinbar begonnen.” In: Suttner, Bertha von, Die Waffen nieder! 
Eine Lebensgeschichte. Volksausgabe, Drezda-Lipcse-Bécs, E. Piersons Verlag, 1896, 225., Idézi Hamann, 
Brigitte, Bertha von Suttner, 1999, 131., [Az idézett rész a magyar fordításban nem szerepel, ezért ez a 
disszertáció szerzőjének saját fordítása.] A regény magyar fordítása: Le a fegyvert! Ford. Névi Béla, 
Budapest, Győző Andor kiadása, 1905  
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Suttner a regény megírásához részletes előtanulmányokat folytatott a háborús 

eseményekről és a csatákról, majd kíméletlenül és Zola realisztikus stílusának hatása alatt 

(Verescsaginnak, a korszak leghíresebb orosz csata- és háborús festőjének képeit is 

tanulmányozva) ábrázolta művében a csataterek szörnyűségeit, a háború nyomában 

keletkező járványok pusztítását, a háborúk sújtotta lakosság, a nők, az idősek és a 

gyerekek tömeges nyomorát. Kritikával illette a társadalmat, amelyben heroizálják a 

háborút, a katonákat a honvédelem sokszor igaztalan jelszavával mozgósítják, s nem 

kímélte az egyházat sem, amely saját tanainak ellentmondva megszenteli a fegyvereket és 

a háborúba indulókat. A szörnyűségek érzékletes bemutatása után meggyőződéssel agitált 

a békemozgalom szerveződése és céljai mellett. A háborút a szenvedő nő nézőpontjából 

mutatta be, aki visszatekintve, egyszersmind reflektálva meséli el az átélt eseményeket. A 

háborút elszenvedő nő nézőpontjának választása forradalmian új megközelítést jelentett a 

háború és a béke kérdésének tematizálásában.315 Ez a megoldás kiemelte a szerzőnek a 

téma bemutatásában megmutatkozó személyes bátorságát.  Kedvelt írói megoldásával élt 

itt is: az önreflexió mellett a párbeszédes diskurzus eszközét használja, melyben a 

vitatkozó felek a pacifista és a militarista gondolkodásmód nézeteit ütköztetik, hogy a 

régivel szembeállítva mutathassa be az új ideát és érvrendszerét. A főhős az uralkodó 

korabeli politikai eszmékkel a korábbi korszakok béketerveit állítja szembe, s eközben 

(többek között) megismerteti olvasóival Kant művének téziseit is. Ebben a diskurzív 

formában fejtette ki regényének központi mondanivalóját, eleve elrendelt és szükségszerű 

háború tézisével szemben a háborút, mint emberek által okozott hibás jelenséget állította 

szembe. Mindeközben bemutatta a regényben megjelenített háborúk, így az 1866-os 

porosz-osztrák háború mögött álló hatalompolitikai érdekeket, az osztrák és a porosz 

uralkodó szembenállását is. Így akarta megfosztani a háborút a maga történeti mítoszában 

gyökerező pátoszától.316 

 

Visszaemlékezéseiből kiderül, hogy az írásait rendszeresen közlő hetilapok, csakúgy, 

mint több ismerős kiadója is, nem vállalták a regény megjelentetését. Arra hivatkoztak, 

hogy olvasóik nagy része a mű tartalma alapján sértve érezné magát, valamint utaltak rá, 

hogy a militarizálódó német közhangulatban nem lehet kiadni egy ilyen nyíltan 

háborúellenes művet. Végül javasolták, hogy nézesse át katonai szakértővel és változtassa 

                                                 
315Vö: Bock, Sigrid, Bertha von Suttner. Die Waffen nieder! Vom Roman zur organisierten Friedensarbeit. 
Berlin, Akademie Verlag, 1989. 
316 Vö. u.o. Bock, Sigrid, Bertha von Suttner.  
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meg a címet is. Ő azonban erre nem volt hajlandó. „A cím 3 szóban öszegzi a könyv 

célját. A címben sem lehet egyetlen szótagot sem megváltoztatni”317 írta. A regény 

epilógusában a visszaemlékezéseit lezáró főhősnő fiának a visszaemlékezések nyíltan 

megutatkozó szándékait firtató kérdésére („Nem félsz attól, hogy észreveszik a 

szándékot?”) így válaszol: „Csak egy olyan átlátszó szándék lehet igazán ártalmas, 

amelyet a szerző okosan elrejteni vélt. Az enyém azonban teljesen leplezetlen, hiszen 3 

szó hirdeti a címlapon.”318 Végül is, Suttner egész életére jellemző állhatatosságának 

köszönhetően, Katscher Lipót közbenjárására egy lipcsei kiadó, Pierson vállalta a mű 

változtatások nélküli megjelentetését, amellyel a szerző elérte eredeti célját, a lehető 

legszélesebb társadalmi nyilvánosság meghódítását.319  

Ausztriában először liberális körökben kapott pozitív visszhangot a regény. A liberális 

képviselő (az írónő közeli barátja), Bartolomeus von Carneri jelentetett meg egy 

rendkívül elismerő recenziót a Neue Freie Pressében. Ezután sorra következtek a 

nemzetközi lapok is, megalapozva a regény egyre nagyobb ismertségét.320 A könyv híre 

az osztrák parlamentbe is eljutott, ahol a hadi költségvetésről tartott vitában (bár inkább 

kritikus felhanggal illetve a könyvet) maga az osztrák gazdasági miniszter hívta rá fel a 

figyelmet. A mű parlamenti „szereplésére” Suttner később is büszkén hivatkozott, 

emlékirataiban is megemlítette. A német és osztrák szociáldemokraták körében is pozitív 

fogadtatásban részesült a regény, aminek hatására a szerző remélte a békemozgalom és a 

szociáldemokraták közeledését is.  

Többféle válasz is adható arra a kérdésre, hogy Suttner többi regényének viszonylagos 

visszhangtalansága mellett, mi magyarázza ezt a robbanásszerűen jött, rendkívüli sikert? A 

Suttner-monográfiák szerzői, többek között Kempf és Hamann is úgy vélik, az írónő a 

háború(k) egyértelmű ellenzésével, illetve a béke fenntartásának erkölcsi követelményként 

való megjelenítésével az 1880-as években militarizálódó Európában sokakat foglalkoztató 

és  mind inkább aktuálissá váló problémát  érintett, miközben –  Zolát választva irodalmi 

mintául – a  háború borzalmait a naturalizmus erőteljes eszközeivel mutatta meg. Írói 

                                                 
317 „Der Titel umfaßt in drei Worten den ganzen Zweck des Buches. Auch an dem Titel darf keine Silbe 
geändert werden.” Idézi Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 1999, 132., idézet forrása: Suttner, Bertha 
von: Memoiren, 181. 
318Suttner, Bertha von: Die Waffen nieder! 294., „Fürchtest du nicht eins? Man merkt die Absicht und?” 
„Bestimmt wird man doch nur durch eine durchschaute Absicht, die der Urheber schlau zu verbergen 
meinte. Die Meinige aber liegt unverhohlen zu Tage – ist sie doch mit drei Worten auf dem Titelblatt 
verkündet.” [Ez a rész a Névi Béla féle magyar fordításban már nem kapott helyet, ezért ez a disszertáció 
szerzőjének saját fordítása]. 
319 Vö: Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 132. 
320 Neue Freie Presse: 1890. 03.15., Idézi: Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 134. 
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bátorsága is csodálatot váltott ki: szokatlannak, sőt merésznek tetszett, hogy 

megkérdőjelezte azt az ekkor még általánosan elfogadott nézetet, miszerint a háborúk az 

emberi élet és történelem természetes velejárói lennének, amint az is, hogy témáját 

egyértelműen női nézőpontból mutatta be. 

Tolsztoj levélben üdvözölte a regény megjelenését, s azon túl, hogy nagyra értékelte 

pacifista irányultságát, kifejezte reményét, hogy Bertha von Suttner műve megnyitja a 

háborúk eltörlésének útját, éppúgy, ahogy néhány évtizeddel korábban Harriet Beecher-

Stowe könyvének, a Tamás bátyja kunyhójának közönségsikere hozzájárult a rabszolgaság 

eltörléséhez Amerikában.321 És ez részben be is következett: a Die Waffen nieder! hatalmas 

népszerűsége minden addigi törekvésnél hatékonyabban segítette elő a pacifizmus 

eszméjének elterjedését világszerte.  A könyv a nemzetközi békemozgalmat egy csapásra 

olyan mértékben ismertté tette a világ és Európa közvéleményében, amit a békemozgalom 

híveinek évtizedekig nem sikerült elérnie, s óriási lökést adott a mozgalom 

intézményesülésének is.  

Általános ismertségét és hatását jól érzékelteti, hogy még évtizedek múltán is sokszor és 

sokféleképpen hivatkoztak rá. Ezt tanúsítja az alábbiakban idézett  két memoár  is, két 

olyan személy  visszaemlékezése, akik – mintegy fiatalon találkoztak a regénnyel, s idős 

korukban elismeréssel vegyes  iróniával idézik fel népszerűségét. Nemcsak a személyes 

hatást, hanem a regény magyarországi ismertségét is jól példázzák a 19. század végi 

óbudai polgármester fiának, a messzemenően antimilitarista Károlyi kormányban 

külügyminiszteri posztot betöltő Harrer Ferencnek visszaemlékező sorai: "Az 1893-as 

évnek már kezdetétől fogva nagy témaként szerepelt a családban egyéves önkéntességem. 

Vágyaim két szélsőség között mozogtak. Először Suttner Berta Waffen nieder című 

nagyhírű pacifista regényének hatása alatt "szanitéc"-önkéntes akartam lenni, s ez eszméről 

csak akkor tettem le, amikor anyám régi ismerőse, az öreg Hoór Vencel vezértörzsorvos a 

háborús egészségügyi szolgálat borzalmait ecsetelve a leghatározottabban lebeszélt erről. 

Ekkor huszárönkéntesként szerettem volna bevonulni."322    

Az előkelő családból származó orosz-amerikai író, Vlagyimir Nabokov 1967-ben írott 

visszaemlékezéseiben gyermekkori emlékeket idéz a mű oroszországi recepciójáról: 

                                                 
321„Ich schätze Ihr Werk sehr und denke, dass die Publikation Ihres Romans ein glückliches Vorzeichen 
darstellt. Der Abschaffung der Sklaverei war das berühmte Werk einer Frau, Harriet Beecher-Stowe (1816-
1896) [Uncle Tom's cabin], vorausgegangen. Gott möge es so fügen, dass die Abschaffung des Krieges Ihrem 
Werke folge.” In: Lev Tolsztoj levele Bertha von Suttnerhez [1891. Oktober 22.], először idézi: Suttner, 
Berta von, Memoiren, 210, (Az eredeti levél a genfi ENSZ könyvtárban található, Archives de la Paix, 
Sammlung Suttner-Fried, Du 9.) 
322 In: Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete I. Budapest, Gondolat, 1968. 45. 
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„Eldöntetett, hogy a falusi tanító minden délután feljön hozzánk órát tartani és sétál 

velünk. […] Szenvedélyes forradalmár volt, hevesen hadonászott vidéki sétáink alatt, az 

emberségről és a szabadságról beszélt, a háború borzalmáról, arról a szomorú (én úgy 

gondoltam érdekes) kényszerűségről, hogy a zsarnokokat fel kell robbantani, néha előkapta 

az akkor népszerű pacifista könyvet, a Doloj Oruzsie!-t [Bertha von Suttner Die Waffen 

nieder! című művének orosz fordítását] és unalmas idézetekkel traktált engem, a hatéves 

gyermeket; igyekeztem megcáfolni őket: zsenge és harcias korban lévén, a játék 

pisztolyokkal és Artúr király lovagjaival benépesített világom dühödt védelmében kiálltam 

a háború mellett.”323 

A Die Waffen nieder! jelentőségét jól érzékelteti a régi barát, Alfred Nobel állásfoglalása 

is, miszerint Bertha von Suttner a regény megírásával ’”háborút üzent a háborúnak”.324 Az 

irányregény ugyanakkor már a kortársak szerint sem tudott igazi irodalmi értéket 

felmutatni. Tolsztoj, aki a mű mondanivalójának jelentőségét kiemelten méltatta, művészi 

szempontból jelentéktelennek ítélte: „Esténként a Die Waffen niedert olvastam egészen 

végig. Jól megformált. Érezni a mély meggyőződést, de tehetségtelen.”325 Irodalmi értékét 

az osztrák és német irodalmi körök is egyöntetűen megkérdőjelezték. Ekkor vált Suttner 

egyik legjelentősebb kritikusává Karl Kraus, aki egészen a háború kitöréséig bőséges 

anyagot talált életművében ahhoz, hogy mind női szerepvállalását, mind publicista 

tevékenységét, mind közéleti szerepléseit, mind az arisztokrata körökhöz való vonzódását 

rendszeres célpontjává tegye Fackel-beli tárcáinak. Suttner az irodalmi kritikákkal 

szemben igyekezett hangsúlyozni, hogy elsősorban nem szépirodalmi, hanem felvilágosító 

célzat vezette tollát.326  

A lelkesedő nemzetközi fogadtatás ellenpontjaként természetesen, ahogy a kiadók is 

tartottak tőle, kritikusai is jócskán akadtak, s nemcsak a mű irodalmi értékeit, hanem 

mondanivalóját illetően is. A regény háborúellenes tendenciái mellett komoly kritika érte 

a szerző nyíltan megfogalmazott liberális, antiklerikális nézeteit, valamint evolucionista 

elkötelezettségét is. A Die Waffen nieder! ellen tollat ragadott többek között a kor egyik 

legbefolyásosabb német szerzője, a (korabeli) német nacionalizmus népszerűsítésének 

                                                 
323 Nabokov, Vladimir: Szólj, emlékezet, Budapest, Európa, 2006, (Ford. Pap Vera Ágnes) 27.-28. Az idézet 
helyére Fábri Anna hívta fel a figyelmemet. 
324„Sie werden es mir sagen, wenn ich die Ehre und das Glück haben werde, Ihre Hand zu drücken – diese 
Amazonenhand, welche so tapfer dem Krieg den Krieg erklärt.” Alfred Nobel levele Bertha von Suttnerhez, 
1890. április 1., idézi Kempf, Beatrix: Bertha von Suttner, 31. (Nobel itt Victor Hugo 1878-ban elhangzott 
szavaira utalt vissza) 
325 Tolsztoj összes műveinek jubileumi kiadása, Moszkva, 1952. Idézi: Hamann, Brigitte: Bertha von 
Suttner: 140. 
326 Vö. Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, 140. 
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szentelt sikeres történeti regény szerzője, Felix Dahn, valamint a fiatal Rilke is. A regény 

azonban az első világháborúig töretlen sikertörténetet élt meg. A háború előtt, 

visszatekintve, a békemozgalom vezetői korszakalkotó jelentőségűnek titulálták, olyan 

„tettnek”, amely valósággal robbanást idézett elő az addig egy helyben topogó 

békemozgalom történetében. A regényt elsők között vitték filmre 1914-ben, melynek 

sikerét az első világháború kitörése megakadályozta, újabb megfilmesítésére az 1950-es 

években került sor. 

A Die Waffen nieder! nemzetközi sikerét követően Suttner levelezésbe került a világ 

szinte összes vezető pacifista személyiségével és számos monarchiabeli 

közvéleményformáló személyiséggel is. A regény békemozgalmi jelentősége mintegy 

predesztinálta szerzőjét a nemzetközi mozgalom egyik vezető szerepére, amelyet élete 

végéig töretlenül be is töltött.  A nemzetközi békemozgalom nagymértékben Suttner 

regényének köszönhette fellendülését és népszerűvé válását. Neki köszönhette, hogy 

sikerült a béke és a döntőbíráskodás, további számos fontos békemozgalmi 

kezdeményezés, valamint az államok békés egymásmellettélésének gondolatát a 19.-20. 

század fordulóján addig nem látott mértékben bevinni a köztudatba.  

 

5.3. A háború és a béke, a Monarchia és Európa kérdései Jókai irodalmi műveiben  
 

Jókait szinte egész élete folyamán (változó intenzitással) foglalkoztatta a háború és a béke 

kérdése irodalmi műveiben is, központi szerephez azonban csak néhány regényében jutott. 

Számos regényének állította középpontjába ugyanakkor a régi és az új konfliktusát, 

egyszersmind a változás ellentmondásait. A hasznosság liberális eszményét irodalmi 

műveiben is hangsúlyozta, történeteiben a személyes szabadság jogos igényét összekötötte 

a mások szolgálatának kötelezettségével. A gazdasági szabadverseny szellemével szemben 

a személyes meggyőződésből vállalt önkorlátozást állította példának. Több művében is 

összekapcsolódik az egyéni szabadság és a magyarság létezésének, fennmaradásának ügye 

– amely két kérdés nemcsak a regényíró, hanem a politikus Jókait is makacsul 

foglalkoztatta. A nemzet fennmaradásának hosszú távú esélyeit latolgatva mondott 

véleményt a nemzetiségi kérdésről is, s miközben elutasított minden erőszakos megoldási 

kísérletet, a társadalmi és személyes kapcsolatok terén egyaránt az elfogulatlan és 

méltányos magatartás és szükségességét hangsúlyozta. 
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A kiegyezés körüli években a 49-es tradíció, a magyar nemzeti önállóság egyik 

legjelentősebb szószólója volt regényeiben is.327 Nézeteinek lassú átformálódását  és a 

dinasztiához való közeledésének első lépéseit követhetjük nyomon A jövő század regénye 

(1872-74) című művében, ahol Magyarország jövője már (legalább is hosszabb ideig) 

elválaszthatatlannak látszik az Osztrák-Magyar Monarchiától és az élén álló dinasztiától. 

Mindezt az elbeszélő szerint az olyan nemzetek fölé emelkedő eszmék, mint az 

anarchizmus és a kommunizmus jövőbeni előretörése teszi elkerülhetetlenné, sőt 

szükségszerűvé. Jókai e nagy társadalmi változások előidézésre képes eszméknek éltető 

elemét a súlyos társadalmi és szociális egyenlőtlenségek meglétében látta, s A jövő század 

regényebeli Nihil félelmetes képében és a Nihil országának világhatalommá válásában 

pedig csaknem elkerülhetetlen felerősödésüket prognosztizálta. Az 1875 után a politika 

értékteremtő és – mentő voltában mindinkább kételkedő, illúzióvesztett, az 1880-as évek 

második felétől pedig magánéletében is támasz nélkül maradt Jókai irodalmi műveiből a 

jelen és a jövő egyre kritikusabb és kiábrándítóbb, olykor a teljes pusztulást is előrevetítő 

képe bontakozik ki.   

A műveiben már korábban is fel-felbukkanó szélsőséges életmegoldás:  a kivonulás, az 

izoláció (a sziget-lét) az öregedő és kiábránduló író szemében az egyre inkább 

feloldhatatlannak tűnő, sőt felerősödő társadalmi konfliktusok, a politikai, gazdasági, 

nemzetiségi, kulturális stb. problémák egyetlen megoldásává lép elő.  Különös 

robinzonádba rejtett, csaknem tézisszerű megfogalmazása ennek az egyik legutolsó Jókai-

regény, az Ahol a pénz nem isten.328  

Jókai életművében szinte kezdettől fogva nagy szerep jut a háború(k)nak.329 Korának 

háborúi és csatái különös erővel és vissza-visszatérően foglalkoztatták írói képzeletét, 

mindenekelőtt a (némiképp) személyes élményként is megélt szabadságharc nagy 

hadjáratai és ütközetei. Ezek eposzi emelkedettséggel megszólaló felidézésével eleinte az 

emlékállítás, sőt a mítoszteremtés330 szándéka vezérelte, a kiegyezést követő egy-két 

évben pedig emellett még az is, hogy igenlő véleményt nyilvánítson a dualista 

                                                 
327Az önálló magyar hadsereg ügye (bár áttételesen) A kőszívű ember fiai (1869) című, a szabadságharcnak 
emléket állító regényében kerül terítékre. A magyar gazdaság önálló életerejének kérdését a Fekete 
gyémántok (1870) tematizálja. A magyar nemzeti kultúra felvirágoztatásának feladatát hangsúlyozza az 
Eppur si muove. És mégis mozog a föld! (1872-73). 
328 A Jókai-irodalom tematikus vázlatának alapjául szolgált: Fábri Anna: Jókai Mór, 1998. 
329A Jókai-regények háborús tematikáját illetően a kiterjedt életművet kitűnően ismerő Fábri Anna 
segítségére támaszkodtam. 
330 Az egyik korai elbeszélésében a szabadságharca vonatkozóan egyenesen azt írja, hogy „Írjunk 
mitológiát”. Vö: Fábri, Anna: Az értelmezés változatai és nehézségei In: A magyar irodalom történetei II. 
(főszerk.: Szegedy-Maszák, Mihály) Budapest, Gondolat, 2007, 330-340. 
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államalakulaton belüli önálló magyar nemzeti hadsereg megteremtésének kérdéséről. (Az 

önálló nemzeti hadsereg követeléséről Jókai egyébként már az 1870-71-es háborúk 

hatására lemondott.) 

A távoli színtereken zajló háborúk és harcok is csaknem mindig magyar hősökhöz (bár 

gyakran nem katonákhoz) kapcsolódva jelennek meg műveiben,  és még olyankor is, 

mikor az idegenek háborújába nem keveri bele magyar nemzetiségű regényalakjait, akkor 

is megjelenik magyar szempont, mint például az az erőteljes oroszellenesség, amely a 

krími háború (újsághírektől ihletett képzelet által teremtett) eseményeinek bemutatását oly 

leplezetlenül hatja át Véres könyv, Csataképek a keleti háborúból (1855) című 

elbeszéléskötetben. A Szerelem Bolondjai (1869) című (Erzsébet királynénak ajánlott) 

művében az Amerikai polgárháború kerül terítékre, amelynek apropóján a regény egyik 

szereplőjével, Harter Elemérrel mondatja el az író a maga egyértelmű állásfoglalását az 

igazságos (sőt: ’szent’) háborúról: „Soha nemesebb ügyért harc nem vívatott, s soha 

nemesebb ügynek diadalt nem adott az ég, mint midőn ez győzött. Tudatni akarta Isten a 

gondolkodó porszemekkel, hogy még mindig ő az úr a mindenségben, a csillagoktól le az 

ázalagokig.”331 (Jókai ugyanis, akárcsak eszménykereső hőse, az amerikai polgárháború 

legfőbb mozgatójának a rabszolga-felszabadítás nemes eszméjét tartotta. Az élet 

komédiásai (1875) annak ellenére fontos a háborús tematika szempontjából, hogy a 

háború maga nem szerepel benne. Nagy szerepet kapnak azonban a porosz-francia háborút 

megelőző (a háború megvalósulása mellett és ellen folyó) diplomáciai küzdelmek, 

amelyek megjelenítése sejtetni engedi a későbbi háborús eseményeket mozgató politikai 

motívumokat. Az ugyancsak 1875-ben közreadott Enyim, tied, övé című regényben újra a 

krími háború jelenik meg: a regény emigráns főhőse (Áldorfai Ince) mint haditudósító 

mutatja be a 19. század közepének egész Európát érintő összecsapását.  

A lélekidomár (1888-89) – ban két évtizednyi távolságból a porosz-francia háború és a 

Kommün kap szerepet. A mű két szereplő előadásában, két sajátos szemszögből 

megörökítve mutatja be a háborús eseményeket. Ugyancsak a porosz-francia háború kerül 

terítékre a Nincsen ördög (1891) című műben is, amelynek  főhőse, Dumány Kornél  

önkéntes tábori orvosként francia oldalon vesz részt a háborúban. 

                                                 
331 JM: Összes Művei (Kritikai Kiadás), A szerelem bolondjai. Budapest, Akadémiai Kiadó,1963. 295.  
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Az 1896-ban megjelent De kár megvénülni (1896) a porosz-osztrák háborút jeleníti meg, a 

königgrätzi csatában résztvevő főhős meséli el háborús tapasztalatait, aki bécsújhelyi 

akadémiát végzett katonatiszt.332   

 

5.4. A csigák regénye 
 

Az 1870-71-es porosz-francia háborúk, illetve a párizsi kommün és leverésének véres 

eseményei mély benyomást tettek Jókaira. A kommünt mozgató kommunisztikus, 

anarchisztikus eszmék félelemmel töltötték el, kommünárdok könyörtelen leszámolását 

pedig embertelen tömegmészárlásnak tartotta.333 Ezeknek a benyomásoknak a hatása mind 

politikai, mind írói működésében jelentős nyomokat hagyott. 1871-ben, közvetlenül az 

események hatása alatt, két kisebb terjedelmű írása jelent meg, amelyek A jövő század 

regénye előzményeinek tekinthetőek. Ezekben ugyanabból az élmény- és 

eseményanyagból egészen más történetek rajzolódnak ki, egészen más írói és műfaji 

megoldásokat alkalmazva. A háború véres eseményeinek elítélése, valamint az anarchista 

és kommunista eszmények veszélyeinek mint központi problémának a megjelenítése 

azonban már egyértelműen a későbbi nagyszabású regény központi mondanivalóját 

érintik. 

A csigák regénye (alcíme szerint regény, természetrajz, vagy szatíra) Jókai élclapjában, az 

Üstökösben jelent meg 1871-ben.  A mű szórakoztató tengeralatti „csigatörténetbe” bújva 

vázolja fel kora társadalmi és politikai viszonyainak karikatúráját, amely mögött a végső 

pusztulás rémképe is feltűnik.  Az egész történet szereplői mindannyian csigák, kagylók és 

a tengerfenék élővilágának különböző osztályai, fajai, alfajai és egyedei. A cselekmény 

középpontjában a vak Tridacna Gigas kagylókirály (vagyis az elkényelmesedett, elavult 

dualista Osztrák-Magyar Monarchia) mint „lomha nagy test elterülve fekszik a 

tengeriszapban és építi az óriási teknőhéjon az új sugárutakat, amíg a kettős dualisztikus 

köpönyeg mechanikus megszokással hárítja össze a begyűjtött táplálékot a közös száj 

                                                 
332 Érdekesség, hogy Jókai 1893-ban a delegációk véderővel kapcsolatos tárgyalásainak kapcsán 
meglátogatta a bécsújhelyi tisztképző akadémiát és a Pesti Hírlapban megjelent cikksorozatában méltatta a 
tisztioktatás fontosságát és minőségét, valamint leszögezte, hogy a külön magyarországi tiszti képzéshez 
több elkötelezett fiatalra lenne szükség, aki katonai pályára készül. Vö: JM: Összes Művei (Kritikai Kiadás), 
Budapest, Akadémiai Kiadó,1971, De kár megvénülni. 334-336. 
333 Vö: JM: Összes Művei (Kritikai Kiadás), Budapest, Akadémiai Kiadó,1981, A jövő század regénye, D. 
Zöldhelyi Zsuzsa jegyzetaparátusa 
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örökké éhes üregébe”.334 Körülveszik, sőt ráfonódva szinte lebénítják a rajta élősködő 

hazug, korrupt, gyáva udvari, egyházi és katonai méltóságai (mint a ’királyi bogonc, a 

császári tüskér, a hercegi cövek és a tábornokcövek; a zenésztekercs és a tudós tekercs, a 

pápasüveg és a püspöksüveg’), hiszen „A Tridacnának nemcsak látóérzéke hiányzik, 

hanem a szagérzéke is. Mit tudja ő, hogy akit keblére fogadott, az a romlás: latinul 

corruptio.”335 Az élősködő udvari méltóságok azon mesterkednek, hogy az állandóan 

készenlétben lévő csiga-őrt, a Tridacna örökös figyelmeztetőjét eltávolítsák és 

ártalmatlanítsák. A csiga-őr egy rendkívül kellemetlen rákfajta, amely veszélyt érzékelve 

ollójával belecsíp a kagylókirályba, hogy felrázza lomhaságából és védekezésre késztesse. 

A szintén csiga költő, aki kellemetlenül megírja a valóságot, a csiga-őrhöz hasonlóan 

üldözötté válik, velük szemben azonban felmelkedik a csigabirodalom hazugságokat író 

hivatalos történetírója. „Mert ámbár vannak a Tridacna Gigasnak saját kebléből kieresztett 

tapogató csápjai is, de azok, mint minden küldiplomácia, csak arra valók, hogy a közelgő 

veszedelmet mindig egy nappal későbben jelentsék, mint mikor már a titkot valamennyi 

újság mind kitrombitálta.”336 Hadserege állandóan fegyverben áll és gyakorlatozik „hogy 

ha egyszer el talál jőni a minden csigák közös ellensége, a nevezetes bozontos fejű 

Polypus Maximus, akinek valamelyik őse azt hagyta végrendeletben, hogy azért van neki 

nyolc karja és kétszáz szája, hogy mindent elfoglaljon és mindent megegyen, ami a 

tengerben és a tenger fenekén él és mozog!”337 A Tridacna fényes hadseregében a 

hadvezérek, a Conusok nagy apparátusáé a hatalom, ezek között számos nyugalmazott 

generális van, akik már nem mozdulnak, de még mindig élősködnek. „Ezek parancsolnak 

a verekedő strombusoknak, akiket a Tridacna a kül- és belbiztonság fenntartása végett tart 

maga körül; akik azonban a Strombus Pugilis rangján felül nem vihetik, s nagy baj, hogy a 

Conusok az ő nyelvüket, ők meg azokét nem értik, s így egymást veszedelem idején 

nemigen buzdíthatják.”338 

Miután a csiga-őrt az udvar sikeresen eltávolította a kagylókirály mellől, megnyílik az út a 

Polypus Maximus - a félelmetes, homályba burkolózó polip előtt. A polip, amely az 

agresszív, belülről láthatatlan orosz birodalmat testesíti meg, háborúra kel a Tridacna 

                                                 
334 In: J.M. A csigák regénye. In: Óceánia és más elbeszélések. Gyűjteményes díszkiadás. 109. kötet. 
Budapest, Unikornis Kiadó, 2004, 17. 
 
335 In: uo. 37. 
336 In: u.o.17. 
337In: u.o. 25., itt Jókai a 19. században még hitelesnek tartott, Nagy Péter végrendeletének tulajdonított 
iratra utal. 
338 In: u.o: 29. Egyértelmű utalást tesz Jókai itt az osztrák-magyar közös hadseregre, benne a magyarok 
helyzetére. 
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ellen, és roppant erejével el is pusztítja. A végső csatában a Monarchia gyáva tisztikara is 

cserbenhagyja uralkodóját, egyedül a verekedő (magyar) közlegény, a Strombus Pugilis 

serege tart ki ura mellett a végsőkig. Miután győzött a Polypus Maximus, pánpolipizmusát 

kiterjeszti az egész tenger alatti világra, azonban a rettenetesre duzzadt hatalmat megöli a 

korrupció: „Ah! az a méreg, amivel már kétezer év előtt is a császárok alattvalóikat, s az 

alattvalók császáraikat, a testvérek testvéreiket s a szeretők szeretőiket mérgezték meg, 

átjárta a Polypus Maximus testét is; átverte magát minden sejtén, minden rostján, minden 

erén, minden hajszálcsövén; megvesztegette minden részét, a szőrszálának végső hegyéig; 

s a csoda-óriás, melyet ellenség le nem győzött, megdöglött belső corruptiótól.”339  

A regényke a Polypus halálával azonban még nem ér véget, a tengerfenék világa nem soká 

örülhet szabadságának. Hiszen van még egy lakója a tengerfenéknek, amely 

elpusztíthatatlan: a Teredo Navalis (a hajófúró kagyló). A Teredo a mindent fenyegető, 

félelmetessé váló társadalmi erőt, a proletariátust hivatott jelképezni Jókai kisregényében. 

„A Teredo a víz alatti Nihil. A Teredo a tengerfenék proletárja. Vigyázzanak azok, 

akiknek a vizeken van dolguk, akiknek kormányrúd van a kezükben, hogy a maguk 

legfélelmesebb rémét kitanulják! Mert a csigák története azt tanítja, hogy a Medúza 

megeszi a tengeri pókot, a Tridacna megeszi a Medúzát, a Polypus Maximus megeszi a 

Tridacnát; a hatalmas földlakó aztán megeszi valamennyit; — hanem a megvetett tengeri 

féreg, a Teredo Navalis, az vízbe fojtja a hatalmas földlakót magát s megeszi őt 

országostól. Ezt így tanítja a csigák története.”340 Jókai e „vízalatti regénykében” súlyos 

kérdéseket érintett, s súlyos következtetésekre jutott: a Monarchia, sőt az egész emberi faj 

pusztulását mintegy kikerülhetetlen végzetként vetítette előre.  

A csigák regénye sem megjelenésekor, sem a későbbiekben nem kapott különösebb 

figyelmet, sőt nem is igazán szervült a kanonizált Jókai-életműegészbe. Többen 

félreértették, és Jókai természettudományos írói kísérleteként értelmezték, Veress Zoltán 

Jókai természettudománya című könyvében (1976) például kagylógyűjtőknek való 

természetrajzként értékeli a regényt.341  

A csigák regényében megjelenő fő veszélyforrás a nihil és a neki teret adó orosz birodalom 

részletes és elrettentő leírására, annak bukására és a bíztató(bb) jövőkép megrajzolására A 

jövő század regényében kerül majd sor. Ezt megelőzően azonban még egy másik 

(ugyancsak 1871-ben közreadott) művében is foglalkozik az író a háború és béke 

                                                 
339 In: u.o. 49. 
340 In.u.o. 57. 
341 Vö: Szörényi László: „Undorít már a hősköltemény” Jókai és a jövő századok regénye. In: Élet és 
Tudomány/2000/51., 1649-1652. 
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kérdéseivel. A mű, Párbaj Istennelcímű kisregény miközben az olvasók elé tárja a hétéves 

háború véres képét, az ősi magyar harci virtust, a nemzeti önkép egyik sokat „hivatkozott” 

elemét is pellengérre állítja. Nyilvánvalóan az 1870-71-es évek háborús történései 

formálták Jókai itt kifejtett egyértelműen háborúellenes álláspontját, amely a heroizálás és 

mitizálás elutasítása is áthat: „Undorít már a hősköltemény. Egy múzsa, istenarccal és 

sáros lábbal.”342 

 

5.5. A jövő század regénye 
 

Jókai 1872 szeptemberében Kertbeny Károlynak, német fordítójának írott levelében 

jellemzi a regény írását kísérő lelkiállapotát és a tervezett munkáról is előrebocsájt néhány 

fontos információt: „Hónapok óta csak szépirodalommal foglalkozom; utálom a politikát, 

a hazai állapotoktól borzadok, ’magyarbetegségben’ szenvedek. Őrültség, amit mi 

művelünk. Mi magyarok jobban gyűlöljük most egymást, mint ahogy valaha is az idegent 

gyűlöltük. Most éppen azon igyekszem néhány hazafival, hogy szerencsétlen népünket 

önmagával megbékítsem. A tervezett 1960-72-ben játszódó ’Jövő század regényét’ reális 

politikai, filozófikus szatíraként, More, Cabet, Fourier szellemében írom”.343 A készülő 

regényt ezek után a Hon ’Irodalom’ rovatában Jókai maga reklámozta az olvasóknak 

vicces hangvételű nyílt levélben, a korábbiakban említett reális politikai intenciók helyett 

már a szatirikus társadalomrajza helyezve a hangsúlyt.344 A Hon 1872 novemberétől 

egészen 1874-ig közölte a nagy terjedelműre sikeredett A jövő század regényét, melynek 

német fordítását hamarosan a Pester Lloyd is megjelentette. A mű megírásához Jókai 

jelentős előkészületeket tett: nagy mennyiségű anyagot gyűjtött, képeket, illusztrációkat 

vásárolt, látogatást tett többek között a bécsi Arzenálban és az osztrák Nemzeti Bankban 

is, látogatásainak tapasztalatait A Hon egy-egy tárcájában meg is örökítette.345  

                                                 
342 Idézi Szörényi. László: „Undorít már a hősköltemény” Jókai és a jövő századok regénye. In: Élet és 
Tudomány/2000/51., 1650. 
343 Idézi: A jövő század regénye, 1981, D. Zöldhelyi Zsuzsa jegyzetapparátusa, 558. 
344„A mai kor nagy sociális kérdéseinek satyricus szemlélete a vezéreszme benne […]. Alkalmasint két 
esztendő kell rá, míg elkészül, mert egy egész históriát kell készítenem, a mi még meg nem történt, minden 
diplomatiai, strategiai, ethnographiai, metorologiai, financziális, gépészeti, találmányi, phisicai, 
technológiai, hierarchiai, politikai, kereskedelmi, pyrotechnicai, aerostaticai, socialisticus, nihilisticus, 
spiritisticus, criminalis, művészeti, irodalmi, gazdászati, paedagogiai, sat. fejleményeivel, végződvén az 
egész azon nagy catastrophban, amikor az V. Károly nagy üstököse 1978-ban valósággal nekijön a földnek 
és összetalálkozik vele. Egyszóval bolond lesz az nagyon, ha végit érjük.” In: A Hon, 1872. szept. 
22.219.reg.sz.5., Idézi: J.M.A jövő század regénye, I./558. 
345 A munka volumenét még inkább ki kell emelni annak tekintetében is, hogy Jókai ekkor egyik 
legtermékenyebb írói korszakát élte, szintén 1872-ben írta meg egyik emblematikus regényét, Az arany 
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Jókai rendkívül összetett szimbólumrendszerre épített új regényének történetét két fő 

részre osztotta, az első kötetnek a (fejezet végére lehetetlenné váló) Örök harc, a 

másodiknak az (első fejezet eseményeiből következően ’kényszerű’) Örök béke címet 

adta. Az írói intencióit felfedő előszóban korábban idézett állításával szemben tagadja, 

hogy klasszikus állam-utópiát kívánna az olvasói kezébe adni. „Ez a mű nem tart igényt 

arra, hogy az úgynevezett „államregények” közé soroztassék, minő Morus Tamás 

hirhedett „Utópiá”-ja, mely nemes ábrándjaival az emberiség egyszerű mesterkéletlen 

tökélyét egy puszta szigeten kísérlé meg létrehozni” (az elutasított példák sorában 

felsorolja még többek között Swift, Cabet és Campanella nevét). „Nem lesznek ebben 

utópiai államok és icariai emberek; nem lesz ennek színhelye egy még föl nem fedezett 

sziget; mindenütt az ismert földön fog a történet végig lefolyni, fejlődését veszi oly 

helyzetekből, melyek mai napig léteznek, oly eszmékből, melyek a világ alakítására ma is 

befolynak. Segélyül hívtam az ismeretet, a hitet és a képzelmet.”346 Ekként olyan 

társadalmi, történelmi regényt kínál olvasóinak, amelyben írói jelenének problémáit az 

általa elképzelt jövőben lejátszódó események által értelmezi.347 

A regény cselekménye 1952-ben indul, azzal az (olvasók figyelmét kellőképpen 

felcsigázó) képpel, amely az Osztrák-Magyar Monarchia fiatal uralkodóját, Habsburg II. 

Árpádot mutatja, amint éppen kitekint budai palotájának ablakán. (A meghökkentő közlés 

után következik a (megnyugtató?) magyarázat:  miután a magyar honfoglaló Árpádot 

1925-ben szentté avatták, az újszülött Habsburg-trónörökösnek „leghívebb népe iránti 

rokonszenvének tanújeléül”348 királyi anyja az Árpád nevet adja.) A Monarchia súlypontja 

tehát Magyarországra helyeződött át, a Habsburg uralkodó immár Budát tekinti 

központjának. Amiért természetesen a birodalom többi népei bírálják és elégedetlenek 

vele „Bécs neheztel rá Budapestért, Budapest Bécsért, Prága mind a kettőért, s Zágráb 

azért, hogy miért nem ő mind a három.”349  

A katolikus egyház hatalmának (világméretű) visszaszorulását jelzi, hogy a pápa a 

Monarchia területén, Pozsonyban székel, s a Habsburg uralkodó nyújt neki védelmet. 

Rajta kívül számos időközben elkergetett uralkodócsalád kapott itt menedéket, többek 

között az elűzött Romanovok is. Maga a Monarchia gazdag termőföldekkel, ásványokkal 

                                                                                                                                                   
embert is, melyben gyakran használt sziget-megoldása, itt a ’Senki szigete’ kínált lehetőséget a társadalmi 
életből való kiszakadásra, individuális problémákra. 
346 In: J.M.A jövő század regénye, I./5-6. 
347 Vö: Szörényi, László: „Undorít már a hősköltemény” Jókai és a jövő századok regénye. In: Élet és 
Tudomány/2000/51. 1649-1654. 
348 J.M.A jövő század regénye, 1981, I./ 15. 
349 uo. 25. 
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rendelkező virágzó területeket birtokol, jó utakkal, kész vasúthálózattal, szorgalmas, 

fizetéshez szokott lakossággal. Ugyanakkor teljesen el van adósodva, és számos 

problémával küzd, többek között saját népei is önállósodni szeretnének. Magyarország az 

egyedüli, amelyik megmaradna a birodalomban, mivel nincs hova mennie. A magyarok 

elszigetelten állnak a többi nép között „nincs sehol egy rokon faj, egy hozzá távolról is 

hasonlító nép, melyhez csatlakozhatnék, mellyel misszióját megoszthatná; melyet magába 

fölvehetne.”350 Azonban saját vezetőik is korruptak, a pénzügyminiszter pedig az 

államadósságot súlyos adók bevezetésével próbálja ellensúlyozni, többek között a Dunát is 

bérbe akarja adni.  

Ilyen állapotok közepette éri Magyarországot és a Monarchiát a váratlan orosz támadás, 

amit az is súlyosbít, hogy nem csak a szlávok (mint például: Szerbia), hanem Románia is 

az oroszok mellé áll. A régóta aggasztó pánszlávizmus veszélye valósággá válik. A 

cárizmus megdöntése utáni orosz hatalom: a Nihil élén Alexandra Petrovna, azaz Sasza 

asszony áll. Oroszországban így a cárizmust megdöntő tömegek újabb veszélyes eszmék 

befolyása alá kerülnek, sőt legbefogadóbb alanyai lesznek.  Így azután az anarchizmus 

könnyű szerrel átveszi az uralmat, s hogy elterjeszthesse eszméit az egész világon a most 

már általa irányított orosz birodalom roppant fegyverkezésbe kezd. Amikor az oroszok 

(Sasza asszony vezetésével) hamarosan elfoglalják Bécset is, a fenyegető végpusztulás 

elkerülése érdekében a Habsburg uralkodó szövetséget köt a székely Tatrangi Dáviddal, 

aki találmányával, a törhetetlen üvegből, az ichorból (amerikai tőke és a fekete pénzember 

Severus segítségével) készített repülőgépével, az aerodrommal (amely legyőzhetetlen 

tömegpusztító fegyverként is bevethető), valamint a bátor székely katonatársakkal menti 

meg a Monarchiát és Európát. Győzelmével békekötésre kényszeríti az oroszokat. Mivel 

azonban a hírszerzés és a sajtó leginkább csak álhíreket közöl, ezért a győzelem híre nem 

érkezik meg időben a Budán székelő uralkodóhoz, aki a valós információ hiányában 

hátrányos békét köt az oroszokkal. A kedvezőtlen békefeltételek Tatrangi számára 

elfogadhatatlanok, ezért válaszút elé kerül. Ha nem fogadja el uralkodója döntését, egész 

hazáját veszélybe sodorja. Hiszen az uralkodói tekintély megkérdőjelezése felbátorítaná a 

birodalmat szétszakítani akaró belső és külső erőket, a pánszlávizmus és a románok által 

szított elszakadási törekvéseket. Tatrangi számára ez vállalhatatlan, ezért a kivonulást 

választja. Kétszázezer székely társával megalakítja és felépíti a tökéletes társadalmi 

                                                 
350 J.M.A jövő század regénye,1981,II./104. 
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együttélést megvalósító Otthon utópikus államát, a „Duna-delta szabad köztársaságát” az 

orosz (korábban szerb, és török) fennhatóság alá tartozó Duna-delta két szigetén. 

A mindent elpusztítani képes új fegyver birtokában az Otthon állama a legfontosabb 

tényezővé válik a világ hatalmai között. Tatrangi azonban nem kívánja a pusztító fegyvert 

hatalmi céloknak alárendelni. „Ránk nézve a háború mindenképpen romlás. Az, ha 

győzünk, az, ha vesztünk, és az, ha soká húzódik.”351 Az aerodromokat békés 

kereskedelemre akarja felhasználni. Ezen túl pedig az új állam számára egy nemes 

feladatot tűz ki, a béke elterjesztését a világon, amit azonban nem lát egyszerűen 

megvalósíthatónak: „harc nem lesz többé a földön, az bizonyos, amíg mi egyedül bírjuk az 

eget, s titkunkat nem fogja versenytárs bírni, hogy még az égbe is átvigye a harcot. Hanem 

azért a béke messze van. Ahhoz még nincs hozzászokva az emberiség. A harc erőszakos 

megszüntetése még nem békesség. Hogy mi a világbéke, ezt megoldani lesz most a mi 

feladatunk.”352 A béke meghonosítását a soknemzetiségű Monarchiában látja leginkább 

nehéznek: „de legtovább tartó ellenségünk lesz saját régi hazánk, melyben legkésőbbre 

fognak hozzászokni a békességhez, s beletörődni, hogy most már dolgozni, s egymást 

szeretni és közösen építeni a kor parancsolata.”353 

Megvan tehát a pusztító fegyver, kérdés, hogy meddig sikerül megőrizni békés célokra. 

Miután az új fegyver elrettentő hatására az európai államok fokozatosan rákényszerülnek a 

lefegyverzésre, óriási munkaerő és pénzmennyiség szabadul fel államépítő célokra. 

Megszűnnek az államok közötti viszályok, a vitás kérdések intézésére nemzetközi 

békebíróság jön létre „s annak a fejedelmek éppen úgy alávetették magukat, mint más 

halandó ember a maga bírájának, hiszen hiányzott már kezükből az „ultima ratio regnum”: 

az ágyúkanóc!”354 A gazdaság fellendül és az államok virágzásnak indulnak. Európában 

közelítenek az egységesülés felé, az „Egyetemes Állam”, az „Universal-Staat” 

állapotához. A hatalom egyre jobban a pénzügyi világ kezébe kerül, a közös világnyelvet 

is leginkább az üzleti élet használja. Tatrangi és az Otthon lakói virágzó állammá építik ki 

szigeteiket és egyre több lakót vonzanak anyaországukból, Magyarországból is, ami által 

az egyre nehezebb helyzetbe kerül. Mivel a repülőgép alapanyagául szolgáló ichor-

lelőhely az erdélyi Gyilkos-tó vidékén található, ezért Erdélyt is virágzó iparvidékké 

alakítják. Ahogy Tatrangi előre látta, a békét azonban nem lehet kényszerűségből, 

                                                 
351 In: J.M.A jövő század regénye, I./75. 
352 In: J.M.A jövő század regénye, I./ 534. 
353 In: J.M.A jövő század regénye, I./534. 
354 In: J.M.A jövő század regénye, II./28. 
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elrettentéssel sokáig fenntartani. Az emberi társadalmak mechanizmusa újra feléleszti a 

széthúzást. 

A legyőzött Nihil országának vezetője, Sasza asszony nem tud belenyugodni vereségébe 

és elhatározza az Otthon tönkretételét, fegyverének megszerzését. Gazdasági háborút 

provokál a Monarchiában és a környező országokban, hogy meggyengítse az Otthon 

szomszédait, valamint ellene fordítsa őket. A fegyveres harcot felváltja tehát a gazdasági 

harc, aminek nyomában súlyos gazdasági válság következik. A súlyosbodó 

létbizonytalanság pedig súlyos erkölcsi válságot idéz elő az emberekben. Mindemmellett 

Sasza a nemzetiségek egymás ellen izgatásával is igyekszik még jobban megbontani a 

Monarchiát, valamint a dolgozók között kommunista ügynökeivel igyekszik 

munkáslázadásokat szítani. Ügynökei beférkőznek az Otthonba is, ahol ugyancsak sikerül 

lázadást kirobbantani. Ráadásul a békét gazdasági eszközökkel és befolyással, valamint a 

tudomány fokozatos fejlődésének támogatásával kiterjeszteni próbáló Otthon állama azért 

is nehéz helyzetbe kerül, mert hatalmának záloga, repülőgépeinek alapanyaga, az ichor 

kifogyóban van. A világon egyetlen helyen sikerül Tatranginak ichorlelőhelyre bukkannia, 

és az szerencsétlen módon éppen az ellenséges orosz területen található. A meggyengült 

Monarchia politikai életében is felüti a fejét az Otthonnal szembeni aspiráció. A jó 

szándékú uralkodó, Habsburg Árpád ellenében még a magyar parlamentben is 

felerősödnek a törekvések arra, hogy a magyar területen lévő ichor-lelőhelyet elvegyék az 

Otthontól és saját maguk kezdjenek repülőgép gyártásába. A Monarchia az egyetlen állam 

Európában, amely a repülőgép győzelme után is fegyverben tartja hadseregét, hogy 

megvédelmezze saját magát belső nemzetiségei széthúzó törekvéseitől, fenntartva ezáltal a 

fegyverkezés minden negatív gazdasági tényezőjét is.355  

Az oroszoknak természetesen sikerül megszerezni a területükön lévő ichor-lelőhely titkát, 

s saját harci repülőgépek gyártásába kezdenek. Sasza pedig kikiáltja magát az oroszok 

cárnőjének. Ennek hatására először belharcok törnek ki a Nihil országában, ahol a cárnő 

ellenfelei között véres leszámolásba kezd: népirtást rendel el, illetve az ország távoli 

részébe internálja a megbízhatatlan elemeket. A háború már elkerülhetetlennek látszik a 

békére törekvő Otthonnak és elnökének Tatranginak „be kell látnia tehát, hogy az a népfaj, 
                                                 
355 „Mikor már minden ország feloszlatta állandó hadseregeit, mert külháború lehetetlenné lett, Osztrák-
Magyarországnak még akkor is kell tartani félmillió katonát. Neki saját magát kell őriztetni. A magyar 
hadsereg szükséges ausztriában és Csehországban, az osztrák hadsereg Magyarországban. A nemzetiségek 
osztoszkodási kedve sohasem engedi, hogy az ország megpihenjen, hogy minden ember eldobja a puskát 
[…]. Tehát a nagy hadsereg még megvan. Vele együtt a katonai hierarchia. Azzal együtt a nagy hadi büdzsé. 
A szabadalmazott tábori szállítók. Az állam uzsorásai. A nehéz adók. Hivatalnoksereg. Monopóliumok. Új 
adósságok, nehéz kölcsönök. Gazadaguló pénzüzérek, börzeszédelgés, kirabolt közönség. Játékdüh, 
vesztegetés, korrupció. Ez mind együtt jár, ez mind egymásból folyik.” In: JM: Jövő század regénye. II./70. 
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amelyből a feltaláló származott, oly csekély számú. Még ez időben is alig megy 

nyolcmillióra. Ez a szám olyan misszióhoz, aminőt az örök béke apostola vállalt el, kevés. 

Diadalmas háborúra talán elég volna. […] de meghódítani az egész emberiséget a 

világbéke számára nyolcmilliónyi néppel: ez utópiai álom.”356 Ráadásul egy még nagyobb 

veszélyt lát meg: Magyarország, melyet a magyar hősi erély tart(ott) fenn, ennek 

kihunytával  kantonokra hullik majd szét.357 A veszély látomása arra ösztönzi Tatrangit, 

hogy repülőgépével felkutassa az egész világot, hogy rokon népre leljen benne. Kincső 

utópikus köztársaságában, Ázsia belsejében, az orosz Nihil birodalmának 

szomszédságában meg is találja az egymillió ősmagyart. A hősi magyar rokonok az 

európai magyarok megmentésére sietnek. 

Az oroszok hamarosan háborúba uszítják Szerbiát a magyarok ellen. Alig húsz évvel az 

első háború után 1973-ban ők is megtámadják az Otthon államát. A Monarchia magyar 

csapatai a Kárpátoknál, a szárazföldi harcokban Habsburg Árpád vezetésével derekasan 

helyt állnak. Ezután jön a döntő légicsata, ahol az Otthon és a Nihil cárnőjének 

repülőgépei ütköznek meg egymással. Ismét Tatrangi találmánya menti meg a helyzetet. 

Az elektromossággal működő repülőgépeket lebénítja egy megfelelő, vízszerű 

nedvességgel, a ’nafta nedvvel’. Megvan tehát a roppant fegyver ellenszere, amivel 

végképp és örökre lehetetlenné válik a háború „Az öldöklés eszköze örökre el van 

temetve. A harc lehetetlen többé a földön.”358 A legyőzöttekkel megkötött békefeltételek 

szerint Oroszországban visszaáll a Romanovok uralma, immár népképviseleti kormánnyal, 

továbbá újra egy egész lesz Lengyelország teljes területe. Felállítják a minden államra 

kötelező világtörvényszéket (12 európai, 8 ázsiai, 3 amerikai, 3 afrikai képviselővel). A 

békeeszmét minden állam köteles fiai számára már az iskolában tanítani. Az államok 

függetlenednek a vallástól „a papok, akik mívelt nemzetek közt vallásgyűlöletet hirdetnek, 

vitetnek a Fidzsi-szigetekre, kannibálokat oktatni.”359 2000-re „meg volt hagyva az 

egyháznak az a hatalom, hogy uralkodjék a szívek fölött; - de nem a fejek fölött.”, és „az 

iskola egyenrangú hatalom a templommal”360, valamint nyitott minden nemű és korú 

                                                 
356 In: JM: A jövő század regénye, II./103. 
357 „És ha egy nagy katasztrófa talál kiütni avilágban, a béke forradalma, az a Magyarország, melyet eddig 
fiainak hősi erélye tartott fenn államul, amidőn majd a vitézség nem tartozik többé az erények közé, meg 
nem menekülhet attól a sorstól, hogy mindenütt leszavazva, szétoszoljon kantonokra, s legyyen egy névtelen 
ország belőle, annyi felé irányult céllal, ahány nyelven beszélnek benne. Egy Polinézia a szárazföldön.” In: 
JM: II./104. 
358 In: JM: A jövő század regénye, II./277. 
359 In: JM: A jövő század regénye, II./279. 
360 In: JM: A jövő század regénye, II./341-343. 
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ember számára, ráadásul vannak esti és hétvégi iskolák is. Mindenki továbbképzi magát, 

akár munka mellett is. 

A tudomány olyan szintre fejlődik, hogy képes a földi élet és természet minden hibáját 

megjavítani, még a földnek csapódó bolygót is el tudja téríteni. A nemzetiségekkel 

szemben megvalósul a világpolgárság: ezen a ponton Jókai jövőképe szinte megelőlegezi 

Suttnerét.361  

 

5.5.1. A Nihil és az Otthon állama 
 

Jókai világpolitikai jóslatai kísérteties hasonlóságot mutatnak a 20. század valós 

eseményeivel. Ahogy Szegedy-Maszák Mihály a regény 1993-as kiadásához írott 

utószavában megjegyzi: a regény „utólag a huszadik század csúfondáros tükörképének 

bizonyult. A történelem az irodalmat látszott utánozni.”362 Az író már az 1870-es évek 

elején félelmetes pontossággal vázolta fel Amerika világhatalmi felemelkedését, amelynek 

gyökerét gazdasági tényezőkben látta, egyenesen a 20. század gazdasági nagyhatalmaként 

írta le az Államokat. A másik világhatalom Jókai víziójában a cárizmust megbuktató 

Oroszország lesz, amely szövetkezik Amerikával, és a két állam közös akarata irányítja a 

világpolitikát.  

Amerika és Oroszország barátsága két pilléren nyugszik: eszmei és gyakorlati alapokon. A 

szellemi alapot az Oroszországot uraló nihilista és kommunisztikus eszmék szolgáltatják, 

mivel a Nihil országának hosszú távú célja „Azt csinálni Európából, ami Amerikában van; 

egyetlen nagy köztársaságot. Elűzni a fejedelmeket; eltörölni az országok határait; 

megszüntetni minden speciális hazáról való fogalmat; lefegyverezni erőszakkal minden 

ország hadseregeit; elpusztítani minden arisztokráciát; lomtárba űzni minden külön 

alkotmány; simára taposni minden vallást; és egy keresztvonással kvitté tenni minden 

államadósságot. És akkor aztán megkezdeni az „új-világot” az „ó-világban”.”363 És itt 

gyakorlati szinten találkozik az orosz és az amerikai érdek, hiszen a megsemmisített régi 

Európa megszűnne gazdasági versenytársként működni, helyette maga is piacot 

                                                 
361 „A gyors közlekedés, a kereskedelmi összeköttetések úgy amalgamázták az emberiséget, hogy a térképre 
festett határok nem határai többé a jó barátságnak, minden nemzet minden országban keresi érdekeit, 
kénytelen meghonosulni ott, ahol azt megtalálta […]. Iparkodik tanulni egymástól, keres helyet fölösleges 
pénzének, vagy pénzt az új vállalatainak; minden nép hitelezője is, adósa is a másiknak; háborúja nincsen, 
mert az „nem üzlet”.” II./290. 
362 In: Jókai Mór: A jövő század regénye, Pozsony, Kalligram, 1993, sajtó alá rendezte és az utószót írta 
Szegedy-Maszák Mihály, 697. 
363 In: JM: A jövő század regénye, I./336. 
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szolgáltatna a gyáriparát és termelését felvirágozató Amerikának mindaddig, „amíg a 

dolgok új rendjébe beleszoknék (ha valaha beleszoknék, hogy egyetlen országot 

képezzen).”364 Ezen a ponton Jókai regényében felbukkan a regény írásával egy időben a 

köztársasági eszméről mondott képviselőházi felszólalásának alapgondolata is. Esszerint 

azáltal lehet csak köztársasággá alakítani a sokszínű és államformájú Európát, s benne 

Magyarországot, ha előbb teljesen új feltételeket teremtve, minden régit felszámolva, 

egyfajta ’tabula rasává’ alakítják. 

Európában a kommunisztikus és nihilista eszmék alapján tabula rasat teremteni Jókai 

szerint csak Oroszország kísérelhet meg. Minden más nemzetnél hiányoznak hozzá a 

táptalajt adó szerencsétlen társadalmi és politikai körülmények. Oroszországban azonban 

az elnyomás alatt álló roppant néptömegek munkát és foglalkozást keresve könnyen 

szervezhetők a fennálló társadalmi rendszert támadó eszmék által. Könnyen hozható létre 

a legnagyobb fegyveres haderő és fordítható a gyengülő és hanyatló Európa ellen. Az 

orosz népnél hiányzik a szuverenitás, a hit a magasabb erkölcsi eszmékben, a társadalmi 

értékek elismerése. Az oroszok ráadásul könnyen vezethetőek egyszemélyi hatalom által, 

mivel ismeretlen előttük az individualitás fogalma. Hogy hová fejlődik, és mire készül 

Oroszország, azt Jókai szerint nem lehet pontosan tudni és megjósolni sem, mivel a Nihil 

országa, ahol „a forradalom viszi az ellenőrzést”, ködbe burkolózik, nem lehet belelátni. A 

titkos rendőrség, csakúgy, mint a titkos belső kommunisztikus szervezetek behálózzák az 

országot. 365 A jövő század regényét megelőző kisregényében, A csigák regényében Jókai 

ugyanezért láttatta veszélyesnek Oroszországot. Veszélyességét tovább növeli, hogy 

mindenütt vannak követői „Minden elem, mely a forradalmat, mint célt látja maga előtt, 

titkos és önkénytes szövetségesük.” 366 Mellettük a sajtó is megvehető, hogy minél szebb 

képet fessen a nihil eszméit megvalósító országról. 

A cárizmust megdöntő köztársaság „a szabadságot átviszi egyszerre minden térre. Szabad 

a föld a dézsma alul, szabad a jobbágy a robot alul, szabad a nő a családi kötelékből, a 

társadalmi nyűgből; lehet ki-ki, ami akar. A leány lehet kereskedő, vagy kézmíves, vagy 

                                                 
364 In: JM: A jövő század regénye, I./337. 
365 „Ahol a forradalom viszi az ellenőrzést, ott utazni nem lehet: aki az útlevelével az egyik falu határán 
áthatol, fennakad a másik faluban, s vagy ott ragad valahol, vagy visszatoloncozzák a határra. […] A hajdani 
orosz rendőrség is félelmetes volt, de a nép rendőrsége még furfangosabb, és ez megvesztegethetetlen.” In: 
JM: A jövő század regénye, I./336. 
366 „Eladó toll mindenütt van a világon. Az európai sajtónak egyharmad része az orosz köztársaság 
magasztalásával foglalkozi. Azonkívül egy egész ligája becsületes, jóhiszemű doctrinér-szocialistáknak 
ingyen, a maga kenyerén fárad a propagandájukban. […] A bérenc toll szándékos túlzással, a rajongó pedig 
fantáziája után, paradicsomi színekkel festi ki az oroszországi állapotokat.” In: JM: A jövő század regénye, 
I./336-337. 
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békebíró, vagy szerető: senkitől sem kérdi. Papra, templomra semmi szükség többé, 

szabad nem hinni semmit. Nincs többé ördög! Nem vétek, amit az ember magának 

megbocsát.”367 Ezen a ponton Jókai a klasszikus tocqueville-i liberalizmus álláspontját 

jeleníti meg, érzékeltetve véleményét, hogy a túlzott és fékek nélküli szabadság ártalmas a 

társadalmi fejlődésre.368 A roppant számú orosz lakosság felfegyverzése jelenti a 

legnagyobb fenyegetést, és Jókai jövőképében nincs hatalom, amely megállítsa ezt az 

egynyelvű, egy vallású, jég hátán is megélő katonaságot, csak az a mindent elpusztító 

fegyver, amelyet az Otthon lakosai birtokolnak.  

A Nihil országának ellenpontját a regényben a tabula rasat teremtő, szigeten felépített 

ideális Otthon szabad köztársasága szolgáltatja. Hogyan működik Jókai utópikusan ideális 

társadalma? A központi jelentőségű társadalomszervező erő, amely a fegyveres hadsereg, 

rendőrség, jogszabályok nélküli államot összetartja, „a szokássá vált becsületérzés az, 

amely államunk egész alkotmányát képezi.”369 Ebben az államban átlátják, hogy mennyire 

fontos az állami vezetők példamutatása, amely nélkül az egész alkotmány, államuk alapja 

összeomlana. „Ahol a kormány meglopja a polgárt, a polgár meglopja az államot.”370 

Rendőrségre nincs szükség, megmaradt szerepét és feladatát a békebíróságok látják el.  

A jövőbeni államban fontos szerepet tölt be a tudomány, amely, legalább is részben 

átveszi a vallás szerepét, és lehetővé teszi az egyre magasabb szintű emberi élethez 

szükséges feltételek folytonos javítását. Ugyanakkor a papság feladata lesz a köznép 

erkölcseinek emelése és az ismeretterjesztés. A legdíszesebb épületek a tudomány 

’templomai’ lesznek, ezzel is kifejezve fontosságát. Az emberek akkor lehetnek az Otthon 

állampolgárává, ’részvényesévé’, ha aláírják annak alaptörvényeit, amelyek az előbbi 

alapelveken kívül kimondják, hogy mindenki egyenlő, nincs rangbeli vagy nembeli 

különbség. A nők szabadon választhatnak foglalkozást beleértve az addig csak férfiaknak 

nyitott pályákat is. Ez pedig előnyösen hat a női erkölcsökre, mert az önállósodó, 

felelősségvállaló nők helyzete jelentősen javul, biztos helyük van, nem szorulnak többé 

kegyelemkenyérre. Az Otthon társadalma felismerte a gyermeknevelés fontosságát: a 

kultúra és a társadalom megtartó erejét látja benne. Mivel az államban mindenki dolgozik, 

vagy tanul, a gyermekeket nevelő intézmények, az óvoda, iskola is fontos helyet kapnak 

                                                 
367 In: JM: A jövő század regénye, I./333. 
368 Vö: Gángó Gábor: Jókai Mór és Rudolf trónörökös barátsága, Irodalomtörténet 84./2003/3./380-395. 
369„Az a szokás, hogy elég a kötelességet annak tudni, akinek terhe, hogy teljesítse azt, mielőtt az sürgetné a 
teljesítésre, a kinek az ő kötelességéből haszna van. Ez a mi kormányzásunk titka, ez a társadalmi 
együttlétünk életereje.” In: JM: A jövő század regénye, II./96. Az idézetet kiemeli és magyarázza: Fábri, 
Anna: Jókai Mór, 179-181. 
370 Uo. 
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és mindenki számára szabadon igénybe vehetőek. Szociális ellátások egész köre áll a 

polgárok rendelkezésére, igen elterjedtek például a közös étkezdék. 

Az állam befolyásának fontos alapköve, küldetése betöltésének legfontosabb eszköze a 

hiteles és gyors információ. A közlekedés megújulása és a világot behálózó kereskedelemi 

kapcsolatok révén az Otthon békés, virágzó társadalmának mintáját terjeszti az egész 

világon, de legnagyobb segítsége ebben éppen a sajtó, a nyomda.  

Az állami hierarchia mentes a kiterjedt bürokratikus apparátusoktól. A megválasztott ezer 

tagú képviselőtestület évente (újra)választja az állam élén álló harminc fős 

igazgatótanácsot és ellenőrzi annak három elnökét is. A három (különböző állami 

feladatokért felelős) elnököt az összes részvényes választja, tíz évre.  

Jókainak e regényben felvázolt jövőképében nemcsak a Nihil és a vele szemben álló 

Otthon utópikus rajza érdemel figyelmet, hanem a Monarchia és Magyarország 

viszonyának alakulása is. Az utópia és szatíra között egyensúlyozó regényben az író 

Magyarország fennmaradását egyértelműen a Monarchia kereteiben képzeli el. 

Ugyanakkor persze, minthogy egyfajta 19. századi politikai sci-fit ír, s mert a gondolat a 

jelenben is sokakat foglalkoztat: a hatalom súlypontját a magyar birodalomfélbe helyezi 

át. Másfelől azonban mint realitást hangsúlyozza,  hogy a Monarchia sorsa szorosan 

összefügg a dinasztia sorsával. Ahogy Jókainak az önálló hadseregre vonatkozó 

követelése átformálódik, mondhatni elhalkul az 1870-71-es események kapcsán, ugyanez, 

ugyanez okból történik Magyarország Monarchiabeli helyéről, illetve a két birodalomfél 

viszonyára vonatkozó álláspontjával is. Az már más kérdés, hogy a nagy 

államalakulatokkal szembeállított, pozitív köztársasági Otthon állam megjelenítésében az 

alkotmányos monarchia államformájának kritikája is felfedezhető.371 A háború és béke 

kérdését illetően Jókai regénybeli álláspontja tiszta és egyértelmű: a hadifegyverek 

rohamos fejlődése révén az állandóan megújuló fegyverek kiszorítják a korábbiakat és a 

fegyverkezési versenyt csak a mindent legyőző, korlátlan és teljes pusztításra képes 

fegyver állíthatja meg. Mindeközben pedig nem célra vezető, sőt veszélyes is lehet, ha a 

nemzet harci erejét meggyengítik a békeeszmék, mert akkor elkerülhetetlen (a birodalom 

és) az ország részekre hullása. 

 

 

                                                 
371 Vö: Fábri, Anna: Jókai Mór, 9-23. 
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5.5.2. A regény motívumai és fogadtatása 
 

A regényt keresztül kasul átszövik a (nagy)politikai, társadalmi eseményekre, 

koreszmékre  való írói reflexiók. A Monarchia és az oroszok közötti háború rajzát 

nyilvánvalóan átszínezi, sőt inkább (meg)alapozza a magyar politika legtöbb 

szereplőjének a pánszlávizmustól való hagyományos, s időről időre felerősödő félelme, 

amely egyébként ez idő tájt, tőlünk nyugatabbra fekvő országok közvéleményét  is 

foglalkoztatta. Az orosz kommunista állam képében félreismerhetetlen a párizsi kommün 

eseményeinek hatása, az a félelem, amelyet a munkástömegek radikális szervezkedéseit 

sürgető kommunista és anarchista eszmék ébresztettek szerte Európában. Az a meglátás 

azonban, hogy ezeknek az eszméknek az orosz társadalomra lesz a legnagyobb hatásuk, és 

hogy éppen ők lesznek képesek ezeket szétterjeszteni Európában, már az író zsenialitását 

megalapozó intuitivitásának és korlátlan fantáziájának együttes terméke. Másfelől persze a 

munkásmozgalom korabeli kibontakozásáról és az anarchista akciókról folyamatosan 

tudósító sajtó foglalkozásszerű követésének tanúbizonysága is: az orosz anarchisták 

tetteiről a hazai lapok (többek közöt Jókai lapja: A Hon) is részletes beszámolókat 

közöltek, magát Jókait pedig publicistaként is vissza-visszatérően foglalkoztatta az orosz 

uralkodó ellen az 1860-as évek közepétől elkövetett anarchista merényletek háttere.372 

Mindemellett ki kell emelni azt is, hogy Jókai lehetett az első író, aki Oroszországon kívül 

regényben reagált az orosz anarchizmusra.373 Az orosz nihilizmus és háború képei mellett 

a regény cselekményében ugyancsak fontos helyet kap a végül is gazdasági háborúhoz 

vezető gazdasági válság rajza, amelyet minden bizonnyal az 1860-as évektől megjelenő 

válságokról, valamint az 1873 májusában kitört tőzsdekrachról szóló híradások, illetve 

személyes élmények ihlettek.   

Amíg tehát a regény cselekményét mozgató (vagy színező) motívumok egy részét 

kimutathatóan a korabeli események, a korabeli napi sajtó, szépirodalmi és szakirodalmi 

művek alapozták meg, addig számos más motívumot az író képzelete és 

természettudományos-technikai érdeklődése alkotott meg. A jövő század regényében 

megjelenő repülőgép villannyal működik, az efféle szerkezet első megjelenítője Jókai. A 

repülés kérdése kiemelten foglalkoztatta, számos ezzel kapcsolatos írást, tudósítást 

olvasott, amelyek a kezdetleges repülési kísérletek tapasztalatait írták le. Ezekből is 

meríthetett például, amikor a Tatrangi Dávid szeme elé táruló képet írta le, ahogy 

                                                 
372 Később kisregényt is szentelt e témának: Asszonyt kísér – Istent kísért (1880-1881) 
373 Vö: JM: A jövő század regénye, 1981, D. Zöldhelyi Zsuzsa jegyzetapparátusa. 



164 
 

repülőgépével Buda fölé érkezett. A gyárak kéményeiből kiömlő füst felhővel és köddel 

borítja be a várost. Az elképzelt és megjelenített technikai, részben haditechnikai, 

csillagászati újdonságok körében megjósolja például a légi fényképezést, amelyet 

harcászati szempontból is fontosnak tart, vagy a bolygók fényképezését.374 A jövő 

háborújának leírása, a repülőgépek légicsatájának képe Jókainál szinte már a modern 

csillagháború képét idézi. Az űrrepülés lehetőségének előrevetítése is felfedezhető abban a 

jelenetben, amelyben Tatrangi az apjának holttestével elszabadult repülőgépet követve 

feljut a föld felső légköri övezetébe és megállapítja, hogy a fölött is alkalmas a légkör a 

repülésre. A Jókai által felsorakoztatott technikai újítások kapcsán ugyanakkor érdemes 

megjegyezni, hogy regényében a távközlés fejlődésének nem tulajdonított különösebb 

jövőbeni jelentőséget. Annak ellenére, hogy a regény keletkezésének idején a távíró már 

évtizedek óta létezik, s hogy a regény keletkezése utáni években megszületik a telefon is, 

és egyre nagyobb léptékű lesz a távközlés fejlődése. Megjelenik azonban többek között a 

mai nyomtató előképe is. A technikai újdonságok mellett érdemes még kiemelni Jókai egy 

másik érdekes jóslatát, mely szerint a tudományok rohamos fejlődése által is elősegített, 

békés és egyre javuló életkörülmények között élő, mind civilizáltabb jövőbeli emberiség 

körében elszaporodnak majd a lelki betegségek.  

A regény előszavában Jókai a technika és tudomány jövőbeli fejlődését illetően a 

következő megállapítást teszi: „Mert hitem erős abban, hogy az emberiséget egy-egy nagy 

eszme viszi koronkint előbbre, s visszaesést nem enged. A klasszikus kor a költészet által 

emelte fel az embert. A héber az erkölcsi törvénnyel ismerteté meg. A jézusi tan a szeretet 

vallásával váltotta meg. Még hátra van ránézve a legnagyobb tökély fokára emelő 

megdicsőítés – ez az ismeret. Az ismeretek diadala lesz az, amidőn az a halandó, aki azt 

mondja magáról: „Én vagyok az Isten!” leveszi koronáját azon halandó előtt, aki azt 

mondja: „Én vagyok az ember!” És akkor úgy lehet – nincs a csillagrendszerben 

lehetetlenség”375.  Ezen a ponton összecseng Bertha von Suttner által megfogalmazott 

gondolatokkal: mindketten őszintén hittek a világ és az emberiség fejlődését meghatározó 

tudomány pozitív voltában. 

 

Jókai jövőképe kortársaihoz hasonlóan saját jelenének írói meghosszabbítása, amely nem 

minden ponton rugaszkodik el a korabeli valóságtól, így például az író szerint a jövő 

                                                 
374 Vö: E. Csorba Csilla: Jókai Mór és a háromlábú szörnyeteg. In: Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna 
tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Budapest, Kortárs Kiadó, 2005, 255-267. 
375 JM: Összes Művei (Kritikai Kiadás), Budapest, Akadémiai Kiadó,1981, A jövő század regénye, I./12. 
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század szárazföldi hadseregében is fontos lesz még a lovas katonaság szerepe.376 A regény 

szereplői közül személyes és politikai konnotációi okán megkülönböztetett figyelmet 

érdemel Habsburg Árpád, a Monarchia uralkodója. A liberális szellemiségű Habsburg 

uralkodó személyében egy újabb elemzés a regény megírásának idején még kamaszkorú 

Rudolf trónörököst véli felfedezni, miközben hangsúlyozza, hogy Jókai szereplőiben 

általában több személyiséget gyúr egybe.377 Mindenképp figyelemreméltó azonban a 

hasonlóság A jövő század Árpádjának és Jókai 1886-ban Rudolfról írott portréjának 

részleteiben.378 A regényben a Monarchia uralkodója, akinek anyja szintén nagyon szerette 

a magyarokat, maga is magyarbarát, szabadelvű, nem törődik az udvari etikettel, 

asztalához tudósokat hív meg, polgári öltözéket visel, és álruhában kocsizik ki a nép közé. 

Elképzelhető tehát, hogy Jókai a regény uralkodójának alakjában a Rudolf trónörököstől 

remélt tulajdonságok jövőbeni megvalósulását mutatja be.379 (Érdemes megemlíteni, hogy 

a 18. század végétől Szent Istvánnal szemben a honfoglaló Árpád alakja került előtérbe a 

nemzeti emlékezetben. Az Árpád-kultusz a milleniumi ünnepségek során érte el 

kiteljesedését, s már a Habsburg dinasztia magyarországi legitimálására is alkalmassá 

vált.380) 

 

A jövő század regényét esztétikai szempontból nem sorolják az író legsikeresebb művei 

közé, számos kritika dicséri ugyan fantáziadús leírásait, éles szemű jóslatait, ugyanakkor 

elnagyoltnak, csapongónak és kidolgozatlannak tartják. Megjelenésekor sem fogadta igazi 

lelkesedés, sőt nem is igazán értették meg a kortársak. Az élclapok a regény hírlapi 

folytatásaival párhuzamosan a történet folytatásos paródiájával szórakoztatták 

közönségüket. Ezen kívül inkább csak részletkérdésekbe menő elemzések, bírálatok láttak 

napvilágot, az egész mű értelmezésére nem igen akadt vállalkozó. Lényeglátó korabeli 

recenzióként említést érdemel azonban az 1873-ban Dux Adolf tollából az Atheneumban 

megjelent elemzés. Dux, a Jókai-művek ismert fordítója, voltaképpen az írónak a regény 

                                                 
376 Vö: Jókai Mór: A jövő század regénye, Pozsony, Kalligram, 1993, sajtó alá rendezte és az utószót írta 
Szegedy-Maszák Mihály, 694-700. 
377 Vö: Gángó, Gábor: Jókai Mór és Rudolf trónörökös barátsága, Irodalomtörténet 84./2003/3./380-395. 
378 Vö: Rudolf trónörökös (1886). In: A históriai tarokkparti. Jókai Mór munkái 78. Gyűjteményes 
díszkiadás. Budapest, Unikornis Kiadó, 1996, 174-178. 
379 Jókai Rudolf trónörökössel közeli munkatársi kapcsolatba is került az Osztrák-Magyar Monarchia 
írásban és képben című nagyszabású munka magyarországi szerkesztőjeként. A trónörökös halála 
személyesen is megrázta. A halált követő zavarodott légkörben mondta el Jókai emlékbeszédét Rudolf 
tiszteletére a Magyar Tudományos Akadémián 1889. május 5.-én. Beszédének záró soraiban a trónörökös 
halálát a világbékéért hozott áldozatnak nevezte. Az emlékbeszéd 1889. május 5-én a Nemzetben teljes 
terjedelmében megjelent. 
380 Vö: Hofer, Tamás: A nemzettudat változó jelképei. In: Magyarságkép és történeti változásai [szerk. 
Pataki Ferenc, Ritoók Zsigmond], Budapest, MTA, 1999, 133-141. 
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előszavában megfogalmazott intencióit kérdőjelezi meg, amikor válaszolva az önmaga 

által feltett kérdésre (vajon mi vezethette Jókait, amikor tőle szokatlan módon a jövőről 

kívánt regényt írni), így ír: „lehet, hogy a költő tompítani akarja a művében rejlő gúnyt, s 

ezért az ábrázolt eseményeket mesés körülményekkel köti össze”.  S ezzel a véleménnyel 

a regény azon kritikusainak, elemzőinek (mindmáig nem túl népes) körébe lépett, akik a 

mű szatíra voltát hangsúlyozzák.381 

A háború vagy béke regényben felvetett dilemmájához is kapcsolódott Sámi Lajosnak Az 

emberi nem jövője című cikke (a Vasárnapi Újság 1873. nov. 9-i számában), amely a világ 

kőszénkészletének kifogytával az emberiségre váró sanyarú jövő jellemzőjeként ír a 

háborúk ellehetetlenüléséről is, és sajnálkozva jegyzi meg, hogy akkor majd bekövetkezik 

a Jókai által elképzelt ’örök béke’ is. A cikkel Kvassay Jenő száll vitába ugyanezen lap 

1873. nov. 30-i számában, és ő is Jókai regényének jövőképére és találmányára hivatkozik 

fejtegetéseiben. A jövő háborújának szempontjából a kőszénnel szemben a léghajóban 

látja a kulcsot. „Hogy a repülőgép meghozza e az örök békét, azt nem a gépekben, hanem 

az emberiségben kell keresnünk.”382  

A regény iránti érdeklődés igazán az első világháború alatt éledt fel, „főleg bizonyos 

aktuális kapcsolatok révén”, ahogy Schöpflin Aladár fogalmazott a Nyugat 1914 

karácsonyi számában.383 A Pesti Hírlap 1915. június 6-i számában a háború alatti 

legolvasottabb és legnépszerűbb magyar könyvnek nevezi. Megemlékezik a műről a 

háború alatt Ady is. Trianon után újra aktuálissá lesz, ekkor már nem csak a háborút illető 

jóslatai, hanem Magyarország és a Monarchia sorsát illetően is. Megemlíti többek között 

Rákosi Jenő és Babits is. A háborúra visszatekintve a regény több méltatója is kiemeli, 

hogy Jókai kortársaival ellentétben nem a léghajót, hanem a repülőgépet látta a jövő 

fegyverének, s ez az első és a második világháború alatt valósággá lett. 

A második világháborút követően a regénybeli Nihil országa és a szovjet hatalom 

valósága közötti hasonlóság megpecsételte A jövő század regényének  sorsát: elhallgatott, 

elfelejtett  mű lett. Jókai műveinek kritikai kiadása során is sokáig kellett halogatni elemző 

feldolgozással együtt járó megjelentetését. Végül csak egy igen nagy terjedelmű 

jegyzetapparátussal együtt jelenhetett meg 1981-ben. A cenzúra valószínűleg abban 

                                                 
381 In: JM: Összes Művei (Kritikai Kiadás), A jövő század regénye, I./640-641. 
382 In: JM: Összes Művei (Kritikai Kiadás), A jövő század regénye, I./642., a regény fogadtatását és utóéletét 
D. Zöldhelyi Zsuzsa mutatta be a kritikai kiadás jegyzetapparátusában. 638-692. 
383 Vö: JM: Összes Művei (Kritikai Kiadás), A jövő század regénye, I., D. Zöldhelyi Zsuzsa 
jegyzetaparátusa. 638-692. 
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reménykedett, hogy a nagy terjedelem elriasztja az olvasókat.384 A rendszerváltás után 

megindult a regény újrafelfedezése és értékeinek kiemelése, több elemzés is készült róla, 

mind műfaji, mind tartalmi szempontokat vizsgálva. Fábri Anna az 1998-ban kiadott Jókai 

szövegválogatásában az életmű fontos darabjaként sorolta be. Kiemelte az ekkor Jókai 

által megfogalmazott, megváltozott állásfoglalásának fontosságát Magyarországnak a 

Monarchiához és a dinasztiához fűződő kapcsolatát illetően.385 

1990 óta  A jövő század regénye több kiadást is megért. Az újabb kiadásokhoz írott 

utószavakban Szegedy-Maszák Mihály és Lukácsy Sándor adtak elemzést a regényhez. 

Lukácsy Sándor mint „a hazafias magyar utópiát” értékelte a művet az 1997-es 

gyűjteményes díszkiadásban.386 Gángó Gábor akadémiai doktori értekezésének téziseiben 

az első Monarchia-regénynek nevezi A jövő század regényét, kiemelve azt a 

különlegességét, hogy Jókai a Monarchia jelen idejében kísérletezett a kényes politikai 

téma és a művészi hitelesség összeegyeztetésével.387 Ha A jövő század regényét 

Monarchia-regényként szemléljük, akkor ebbe a kategóriába kívánkozik a kissé korábban 

írt A csigák regénye is, mely alig 4 évvel a kiegyezés után már a Monarchia (és a 

dualizmus) lényegi problémáit veti fel. 

A jövő század regényét korában nem értették meg, vagy inkább: félreértették, s a 

valószínűleg írói kísérletnek szánt műben felvetett kérdésekhez nem kapcsolódott 

kiterjedtebb társadalmi diskurzus. A huszadik századi események és a jelenkor tükrében 

azonban továbbra is kétségtelenül aktuális, leginkább egyértelműen ma sem 

megválaszolható, elgondolkodtató és megvitatásra érdemes kérdésfelvetései által. 

 

5.6. Ahol a pénz nem isten 
 

A hazaszeretet és a humanizmus Jókai etikai értékrendjének központjában álltak 

gyermekkorától haláláig. Írói, politikai és közéleti állásfoglalásaiban is ezeket igyekezett 

kifejezésre juttatni. Idős korára a napi politikától (bizonyos csalódottsággal és 

szkepszissel) elhúzódva, már csak a személyes értékrendjében központi helyet elfoglaló 
                                                 
384 Vö: Szörényi László: „Undorít már a hősköltemény” Jókai és a jövő századok regénye. In: Élet és 
Tudomány/2000/51., 1649-1654. 
385 Vö: Fábri, Anna: Jókai Mór. 1998 
386 JM: Összes Művei. Gyűjteményes díszkiadás. A jövő század regénye. Budapest, Unikornis Kiadó, 1997, 
203. 
387 Vö: Gángó, Gábor, Az Osztrák-Magyar Monarchia irodalmi ábrázolása Jókaitól Eszterházyig, Akadémiai 
doktori értekezés tézisei, Budapest, 2005, 
http://jog.unideb.hu/bibo/articles/tanulmanyok/gango_akademiai_doktori_ertekezes.htm (hozzáférés: 2012. 
április 13.) 
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eszmék képviseletére vállalkozott, így kezdett el 1895-től a pacifizmus és az 

interparlamentarizmus magyarországi intézményesülésében szerepet vállalni.  

A Jókait övező nyilvános rajongás az 1890-es évek derekától, 50 éves írói jubileuma után 

kezdett alábbhagyni. Amikor 1899-ben, 74 évesen feleségül vette a nála 50 évvel fiatalabb 

vagyontalan, zsidó származású színésznőt, Nagy Bellát, éles kritikák, társadalmi és családi 

elutasítás, kirekesztés kereszttüzébe került. A személyét ért támadások és családjának 

elutasítása hatására teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Valószínűleg saját személyes 

sorsának hatására utolsó éveiben egyre nagyobb teret kapott műveiben az izoláció és az 

izolálódás problémája. 

1902-ben írott, utolsó előtti, az Ahol a pénz nem isten című regényében mintegy 

összegzését adta a századvégen kiteljesedő értékválság (de legalábbis értékbizonytalanság) 

általa felismert okainak. S végül is kettős választ kínált az így számba vett társadalmi és 

egzisztenciális problémákra. Az egyik lehetséges megoldást, az izolációt és kivonulást 

választó Capitano adja. A másikat a szigetre tévedt magyar tengerésztiszt nyilatkoztatja ki, 

aki viszont visszavágyik hazájába, hogy megvédhesse a fenyegető pusztulástól. Az író 

ebből a két nézőpontból mondja el nézeteit a magyarság fennmaradásának, a háború és 

béke, a honvédelem, a katonai szolgálat, a párbaj kérdéseiről. A regény, amely 

folytatásokban a Budapesti Napló hasábjain jelent meg, több ponton is összekapcsolható A 

jövő század regényével, számos motívumára találhatóak benne visszautalások. Ilyen a 

társadalmi utópia szigetmotívuma, amely itt már az egész regényt kitölti. Vagy az, hogy 

Európa és Magyarország jövőjét itt is az orosz nihilizmus fenyegetése árnyékolja be. 

Az Ahol a pénz nem isten, e sajátos robinzonád történetének középpontjában a dél-

amerikai partoknál élő kis kolónia áll. Egy brazil kereskedelmi hajó magyar 

tengerésztisztje egyik útján rátalál a vulkáni szigetre, amelynek telepesei: Capitano és 

családja bizalmukba fogadják, elmesélik történetüket. Kiderül, hogy hajótörést szenvedve 

csodálatos módon menekültek meg és kerültek az elzárt szigetre, amelyen azután szinte 

földi paradicsomot alakítottak ki maguknak. Életükben nincs pénz és fegyverek sem, 

gyermekeik nem ismerik az emberölés fogalmát. A vallásuk maga az emberszeret. Amikor 

látogatójuk, a tengerésztiszt felfedezi, hogy a sziget rendkívül gazdag ércekben, 

megpróbálja rábeszélni a Capitanot és családját a kincsek kiaknázására és a társadalomba 

való visszatérésüket sürgeti, hogy ott meggazdagodva, jólétben élhessenek. A rábeszélés 

azonban nem vezet eredményre, Capitano nem kíván visszatérni a számára már idegenné 

vált emberi társadalomba, a tengerésztiszt azonban visszavágyik és alkalomadtán el is 
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hagyja a szigetet, hogy Európába és Magyarországra visszatérve elmesélje az írónak a 

csodálatos szigeten látottakat.  

A Capitano és a tengerésztiszt párbeszédének keretében, mintegy saját írói kettős énjének 

dialógusában ütközteti a szerző kétpólusú véleményét a háború-béke, realitás-idealitás 

kérdésében. A problémát a Capitano már végzetesen súlyosnak tartja: „én kétségbe 

vagyok esve a hazámért” – mondja; Európa helyzetét szintén súlyosnak látja: „mélyen és 

következetesen ássa aknamunkáját az anarchia, a nihilizmus, a hontagadás és az égtagadás 

szelleme”. „Európa ott van már a tenger színe alatt. Hatalma, gazdagsága már csak 

mesemondás. Alul kezdődik a süppedés, a néptömegeknél. Azok már szájig vannak a 

vízben. Mindenkinek fáj valami, soknak fáj minden. Akik felül vannak, azok az egész 

nemzet fájdalmát viselik.”388 Nemcsak a nép, hanem a hazájukért felelősséget érző 

uralkodók, a dinasztia sorsát is nehéznek látjuk ebből a szemszögből. Nem véletlen, hogy 

a Capitano alakját az eltűnt János Szalvátorról, vagy későbbi nevén Orth Jánosról 

mintázza Jókai, aki szintén ki akart vonulni a társadalomból, mert úgy érezte, hogy nincs 

mozgástere az érzékelt problémák megváltoztatására. A süllyedő Európa képével 

párhuzamosan (a tengerésztiszt szavaiból) kibontakozik a magyarságra leselkedő 

végveszély képe is. Újra előkerül az elszigetelt magyarságnak a korábbi regényekből már 

ismert toposza: „Sziget az országunk a népek tengerében”, melyre a környező 

nemzetiségek és országok éheznek.” 

 „A mennyországot megszerzi a hit és az erény; de a földi hazát nem tartja meg más, mint 

a hősi vitézség389 hangzik a tengerésztiszt egyértelmű állásfoglalása Capitano szilárd 

pacifista meggyőződésével szemben.  Hisz abban, hogy csak a magyarok harcra kész 

hazaszeretete mentheti meg a nemzetet a végpusztulástól, s éppen ezért a honvédelemet 

gyengítő, lefegyverzésre buzdító irányzat halálos lenne a nemzetre nézve: „Hát ha most 

támadna egy új messiás, aki azt hirdetné, hogy: „le a fegyverekkel!”– Hát az legelőször is 

tönkretenné a saját hazáját.”390 A Capitano hitvallása azonban ezzel szemben az, hogy 

semmilyen törvény nem kényszeríthet senkit a másik ellen harcolni, fegyvert fogni. 

Kifejti, a népek maguk okozzák saját boldogtalanságukat, amikor a lőport, a robbanószert 

az eredeti békés építő célok helyett rombolásra, emberölésre, pusztításra használják: „a 

föld lakói szenvedjenek a saját bolondságuk miatt. A nemzetek gyűlölik egymást, és ez a 

gyűlölet felemészti a jólétüket.” A fegyverkezés és pusztítás helyett a tudományban és a 

                                                 
388 In: JM: Összes Művei (Kritkikai kiadás), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971, 161-162. 
389 In: JM: Összes Művei (Kritkikai kiadás), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971, 137. 
390 uo. 
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kultúrában kellene versengeniük. „De hát tudom, hogy ez mind lehetetlenség.”391 

Végezetül a háború és béke kérdéséhez kapcsolódva még a párbaj kérdése is előkerül a 

beszélgetésben.392 

Jókai A jövő század regényében felvetett pozitív jövőképpel szemben ebben a kései 

regényében kiábrándultságot tükröző negatív, baljós jövőképet rajzol Európa, s benne a 

magyarság elé.  

A regény megjelenésekor már nem kapta meg a korábbi Jókai műveket kísérő kitüntetett 

figyelmet. Egyrészt az író elszigetelődése miatt, de azért is, mert a századfordulóra a 

folytatásokban megjelenő regényekkel szemben egyre inkább a publicisztikai írások 

kerültek az újságolvasó közönség érdeklődésének homlokterébe. A Jókai-irodalom pedig 

sokáig nem vette komolyan az idős író műveit. Sokszor csak felületesen vizsgálták a 

regényt, voltak, akik a természettudományos, egzotikus növényleírásokra koncentráltak, 

mások az elvonulás sziget motívumát ragadták ki az összképből. Csak az utóbbi időben 

történt meg a beillesztése az elemzők által  A jövő század regényével emblematizált, 

társadalomkritikát és jövőképet  megfogalmazó Jókai-művek sorában.  

 

Jókai rendkívüli, szinte már nyomasztó sikerének a kortársak, és az utókor is keresték az 

okait. Sikerességének legfőbb összetevőit kritikusai leginkább abban találták meg, „hogy 

kedvében járt, hizelgett az olvasóknak, amikor a kívánatost, a vágyottat, mint valóságost – 

sőt megtörténtet mutatta be, s hogy a tetszenivágyás, nem pedig az igazmondás vezérelte 

tollát; hogy nem sokat törődött a való élet tényeivel, ellenben mítoszokat gyártott hazáról, 

nemzetről, családról, szerelemről, becsületről, múltról és jövőről.” 393 Sokan hiányolták a 

belső, kidolgozottabb személyiségrajzok elmaradását, sokallták a meseszerű elemeket. Az 

általa felvetett társadalmi és individuális problémák azonban sok ponton találkoztak a 

közönséget foglalkoztató kérdésekkel, így megkönnyítették az azonosulást. Az őt ért 

kritikákra, az irodalmi idealizmus és realizmus kérdéseire Jókai már-már visszatekintve, 

egyik regényében így válaszolt: „Hát miért volnék én idealista? S miért volnának realisták 

                                                 
391 uo. 133. 
392 In: JM: Összes Művei (Kritkikai kiadás), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971, 134., A Capitano elmondja, 
hogy egykori önmagával ellentétben ma már gyűlöli a párbajt. A tengerésztiszt azonban még nem lát 
helyette más megoldást, annak ellenére sem, hogy már társadalmi összefogás indult ellene: „Hiszen odakinn 
a nagyvilágban is sokan annak tartják: tevékeny ligák alakultak a párbaj megszüntetésének általánossá 
tételére a társadalomban. Mert törvénnyel a párbajt nem lehet eltörülni, csak társadalmi úton. Nemes feladat, 
elismerem. De az a nehéz kérdés áll előtte, hogy mivel fogják a párbajt helyettesíteni.”Jókai regényeiben a 
párbaj egyik gyakran használt, kedvelt konfliktussűrítő írói motívumaként van jelen, bár magánemberként 
nem lelekesdik érte, de esetenként elkerülhetetlnnek tartja. Vö: Fábri, Anna: Jókai-Magyarország. A 
modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. Budapest, Skíz, 1991. 
393 Fábri, Anna: Jókai Mór. 1998, 21. 
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csak azok, akik Balzac és Zola iskolájához tartoznak? Hiszen igaz, hogy furcsa dolgokat is 

írtam össze, amelyeket a csapongó képzelet hozott elém; de munkáim összes tömege egy 

egész nemzet népéletét igyekszik híven, a valótól ellesetten visszaadni. Én egész 

hajlamom szerint realista író vagyok, és azt mondom, hogy ilyen a valódi élet.”394 

Jókai állásfoglalása a béke és háború, a Monarchia és Európa kérdésében mind 

regényeiben, mind publicisztikai, politikai állásfoglalásaiban, mind pedig békeegyesületi 

szerepvállalásában egyszerre mutat kontinuitást és állandóságot.  Regénybeli 

állásfoglalásai mindenkor reflektálnak korának valóságára, közvetítik véleményét, kritikus 

látásmódját, majd pedig kiábrándultságát. 

A jövő század regényében és az Ahol a pénz nem istenben felvetett kérdéseket és 

válaszokat illetően is sokatmondóak írói törekvéseit összegző szavai, melyeket 1894. 

január 26-án, írói jubileumi ünnepségén tartott köszönőbeszédében mondott: „A költő 

tartozik nemzete lelkének kifejezésére lenni. És ha nem találná is az életben az ideált, a 

költő missziója az, hogy azt keresse, megalkossa, nemzetével megismertesse.”395 

 

5.7. Univerzalizmus vagy kivonulás? 
 

Jókainak A jövő század regénye (1872) és Bertha von Suttner Maschinenalter (1887) című 

utópikus esszékötete irodalmi formában fogalmazza meg a két szerző jövőképét, és saját 

korára vonatkozó kritikáját. Összehasonlításuk alapján a két pacifista személyiség irói 

állásfoglalását helyeztük egymás mellé a régi századforduló modern eszméivel 

kapcsolatban, a Monarchia, a magyarság, tágabban az emberiség problémáira adott 

megoldási javaslatokat illetően. Kettőjük irodalmi munkásságából kirajzolódó 

állásfoglalásokat, hatásokat és jövőképeket összehasonlítva számos döntő különbséget kell 

kiemelni, ugyanakkor több hasonlóságot is felfedezhetünk. Elsőként ehelyütt is ki kell 

emelni a két irói életút különböző indulását és beágyazódását. Jókai polgárosodó 

középnemesi családból indul, s puritán kálvinista nevelési elveket követő iskolákban 

nevelkedett. Egész életére és munkásságára kiható erejű tapasztalatot jelentettek számára 

1848/49 történései. Ekkor és később is személyesen élte át a magyarság számos 

sorsfordító és közösségalakító eseményét, amelyeket azután művészetének erejével maga 

is nemzeti identitásalakító tényezőkké formál. Jókai hatása Magyarországon rendkívül 

                                                 
394 In: Utazás egy sírdomb körül. 1899. Idézi: Fábri, Anna: Jókai Mór, 1998, 82. 
395 Idézi: Fábri Anna: Jókai Mór, 1998, 21. 
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nagy és (bár csökkenő mértékben) máig érezhető mind az írók, mind az olvasók körében. 

Sőtér István szavaival „Jókai a magyar irodalom legnagyobb tanítómestere: írni tanultak 

tőle az írók, olvasni az olvasók […] emberségünket, magyarságunkat tőle tanultuk.”396 

Fábri Anna megállapítása szerint „Jókai volt az a nagy magyar író, aki megteremtette és 

megsokszorozta a magyar regényolvasó közönséget.”397 Jókainak tehát hazai hatása a 

döntő, mondanivalójával, regényeivel, publicisztikájával is a hazai közönséghez kívánt 

szólni, elsősorban magyar sorskérdések foglalkoztatták, ezeket terjesztette ki az egész 

emberiség fejlődésére. A jövő század regénye összetett, sokrétű tematikája és 

mondanivalója által nem váltott ki jelentősebb diskurzust a korabeli Magyarországon. 

Életművét lezáró regénye pedig még inkább az érdeklődés perifériájára került, saját 

kortársai körében nem sikerült tehát nagyobb figyelmet felkelteni a megsejtett veszélyek 

iránt. Bár írói működésének első szakaszától kezdve nemzetközi szinten is elismertségre 

tett szert (lefordított művei az európai nagyközönség számára is ismertté és kedveltté 

tették), és főként romantikus szépíróként ért el sikereket.  

Ezzel szemben Bertha von Suttnert a birodalmi arisztokrácia egyik nagynevű cseh 

családjának leszármazottját mind származása, mind neveltetése, majd pedig házassága is 

egy nemzetek fölé ívelő, ugyanakkor gyökértelenebb életút felé vezeti, amelyet a saját 

maga által választott száműzetés idején szerzett olvasmányélményeivel tovább erősít. 

Regényeivel is nemzetközi hatásra törekedett. Miután a nemzetközi békemozgalomban 

megtalálta érdeklődésének és elhivatásának terét, nőként is közszereplési lehetőséghez 

juthatott. A Maschinenaltert követően a Die Waffen nieder! azután meghozta a vágyott, 

sőt nem is remélt mértékű nemzetközi ismertséget is. A regény által felvetett kérdések 

nagy visszhangra találtak és a mű az egész békemozgalom irányadó műve lett, általa pedig 

Suttner a nemzetközi békemozgalom egyik vezéralakja, korának legismertebb nője. 

 

Mind Jókai, mind Suttner vizsgált műveiben kifejeződik az emberi civilizáció fejlődésébe 

vetett hit, Suttner erőteljes darwini hatásokat képvisel és felvilágosító céllal ír, míg Jókai 

szintén a 19. századi tudományos fejlődés hatása alatt állva, ugyanakkor kevésbé 

tendenciózusan, inkább a társadalmi-lélektani realitásokból kiindulva a problémák 

ironikus/szatirikus bemutatására helyezi a hangsúlyt. Ezzel együtt mindkettőjüknél 

hasonló a jövőbeli utópikus társadalom képe. A vallás helyét a tudomány, az ismeretek 

                                                 
396 Idézi Szörényi, László: Mítosz és utópia Jókainál. In. uö. „Múltaddal valamit kezdeni” Budapest, 
Magvető, 1989, 163. 
397 Fábri, Anna: Jókai Mór, 1998, 20. 
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veszik át. A legfontosabb társadalmi vezérelvek a becsületérzés, az emberszeretet lesznek. 

Az oktatás, gyermeknevelés és a kultúra megtartó erejének fontossága egyik központi 

eleme a jövőképeknek. A nők egyenjogúsága szintén lényeges szerepet kap.   

Suttner báróné tudományos értekezésnek szánt munkájában a 20. század végéről tekint 

vissza saját 19. század végi társadalmára, korának kritikai vizsgálatát az 

elkerülhetetlennek tartott, fejlett, békés társadalmi jövő képével kapcsolja össze. Jókai a 

kiegyezés által teremtett Osztrák-Magyar Monarchia politikai és társadalmi működésével 

kapcsolatos kritikáját az írói fikció és a szatíra eszközével a 20. század második felébe 

helyezett cselekményben fejti ki, amelyben végül is az Otthon utópikus államából 

kiindulva a Monarchia, a magyarság és az emberiség jövőjére, a békés társadalmi rend 

megteremtésére vizionál megoldást. Jókait nyugtalanították a kiegyezés során 

megoldatlanul maradt nemzeti, külpolitikai és társadalmi problémák, ezekre igyekezett 

fantáziája és vágyai által irányított utópikus megoldást/választ adni és ez a törekvés állt a 

regény megírásának hátterében.  

Mindkét műben közös, hogy végzetesnek látják a jövő háborúit a nemzet, és az egész 

emberiség szempontjából. Ennek megfelelően a jövő társadalmába vetítik a tartós béke 

megteremtésének lehetőségét, melyet az emberi civilizáció tudományos és technikai 

fejlődése alapoz meg. Suttnernél az emberiség és az emberi társadalom megállíthatatlan 

fejlődése vezet el a háborúk megszüntetéséhez. A nemzetek helyét a nemzetek feletti 

világpolgárság és univerzális államrendszer váltja fel. Jókainál a háborút a mindent 

legyőző és pusztító fegyver feltalálása szünteti meg. A társadalmi problémákra a 

kivonulás, az Otthon államának ideális társadalmi rendje hoz megoldást. Amely azonban 

hosszútávon, az emberi leleményességnek, és a gazdasági lépéseknek is köszönhetően, 

békésen terjeszti ki eszméit az egész világra. Végül tehát Jókainál is megvalósul a 

nemzetek feletti államszövetség ideális képe, a pozitív apokalipszis, ahova azonban az 

izoláción keresztül vezet út. Késői regényében, Az ahol a pénz nem istenben azonban már 

az izoláció sem ad végleges megoldást, csak individuálisan. Európa süllyedése 

elkerülhetetlennek látszik, az aggasztó kérdésekre nem adható egyértelmű válasz, 

megoldási javaslat. A haza megtámadásakor a hazafi erkölcsi kötelessége a honvédelem. 
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6. Összegzés 

 

A békeeszme és a békemozgalom intézményesülésének évezredes eszmetörténeti 

előzményei mutathatók ki. A korábbi kevésbé módszeresen végiggondolt, sokszor csak 

megjegyzésszerűen megfogalmazott elképzeléseket meghaladva a 16-17. századtól (a 

reneszánsz hatására) egyre konkrétabban és gyakrabban került elő az államok felett álló 

nemzetközi szervezet gondolata, a (viták rendezésére) nemzetközi bíróságok 

szükségessége a filozófia, politikai filozófia körében.  A felvilágosodás korától pedig 

elterjedtek az államok föderatív összefogását ajánló államelméletek, sőt egy közös Európa 

gondolata is kezdett utat törni magának. A békés társadalmi együttélést célzó föderatív 

elképzelések eszmetörténeti csúcspontját Immanuel Kant Az örök béke című írása 

jelentette (1795). A politikai filozófia a lassú és fokozatos társadalmi fejlődésben látta a 

békés viszonyok közelítésének lehetőségét és hosszú távon a nemzetek feletti összefogás 

szükségességét vizionálta. Az elméleti szint mellett az újkori Európa reálpolitikai 

viszonyait illetően döntő jelentőségű volt az 1648-as vesztfáliai béke, amely 

megteremtette a hatalmi egyensúly politikáját. A francia forradalom és a napóleoni 

háborúk lezárásakor ülésező bécsi kongresszus szintén a hagyományos európai 

egyensúlypolitika visszaállításával és nagyhatalmi összefogással kívánta biztosítani a 

békét Európában. Ez a hatalompolitika lényegében az 1848-49-es forradalmi hullámot 

követően is folytatódott, miközben Európa-szerte egyre több új állam alakult, egységesült 

nemzeti alapon. Az európai nagyhatalmi politika az 1870-71–es porosz-francia háborúkat 

követően az első világháborút kirobbantó fegyverkezési versenybe torkollt. 

Az 1848-49-es forradalmi hullámot követően kibontakozó és a századfordulón virágkorát 

élő nemzetközi békemozgalom tekintetében összefoglalóan elmondható, hogy kifejlődését a 

társadalomról és az emberről alkotott idealisztikus eszmék és képzetek által meghatározott 

folyamatként lehet leírni. Kifejlődésében nagy szerepet játszottak a francia forradalom 

által felszabadított polgári emancipációs törekvések, a (számos elemében már korábban 

kialakított és) mind nagyobb teret hódító liberalizmus nézetrendszere, ugyanakkor ki kell 

emelni az aktuális háborús történések és a nyomukban létre jött humanitárius intézmények 

katalizáló hatását is. Ennek okán e mozgalomra joggal tekinthetünk úgy, mint a polgári 

emancipációs folyamat egyik megnyilvánulási formájára, amely lényegileg és 

gyakorlatilag különbözött az osztályharc elvi alapján álló szocialisták békemozgalmaitól. 
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A magánjellegű békemozgalom és a politika köréből kibontakozó interparlamentáris 

törekvések hasonló célokat tűztek ki, egyikük ideális, fejlődéselméleti szempontból 

tekintve, a másikuk pedig a politikai realitások talajáról tekintve törekedett a nemzetközi 

konfliktusok békés megoldásához szükséges feltételek megteremtésére. Végül is a 

döntőbíráskodásnak (mint konfliktuskezelési eszköznek) a nemzetközi kapcsolatokba való 

beemeléséért vívott küzdelem terelte egységes mederbe és adta meg a döntő lökést az 

interparlamentáris intézményesüléshez. A részben ugyanazon személyi bázis és a hasonló 

célok okán pedig az interparlamentáris intézményesülés magával hozta a békemozgalmi 

intézményesülést is 1889-ben.   

A békemozgalom rendkívül heterogén és nyitott, de egységesen idealista elvi alapon 

közelítette meg a béke és a háború kérdését. Nem akart a politikai realitásokra tekintettel 

lenni, meggyőződéssel vallotta az emberi társadalom megállíthatatlan fejlődésének 

gondolatát. Ezt a fejlődést a nyilvánosság befolyásolásával kívánta előmozdítani, hogy 

lehetővé váljon a békés társadalmi együttélés feltételeinek megteremtése. Ugyanakkor 

semmilyen direkt politikai eszközzel nem tört a fennálló társadalmi rend ellen. Az 

egyesületi működést korlátozó intézkedéseket az országos tagszervezetek jobbára 

elfogadták, ahogy ez a magyar és osztrák békeegyesület alapító okirataiból is egyértelműen 

megállapítható. Mindemellett a mozgalom idealista és heterogén voltából következően 

többször is közeledtek hozzá a szocialista, szociáldemokrata elkötelezettségű csoportok és 

személyiségek is.  

A békemozgalom önkorlátozó, minden harciasságtól mentes, mondhatni békés jellegének 

következményeit a kortársak az első világháború közeledtével egyre inkább érzékelték - 

többek között Bertha von Suttner is megállapította - hogy célzott politikai ideológia nélkül 

a közjó érdekében történő szerepvállalás nem tudott tömegmozgalommá válni. Enélkül 

pedig nem tudott hosszabb távon döntő hatást gyakorolni a politikai döntéshozásra.398 A 

békemozgalommal kapcsolatban a különböző politikai csoportok, döntéshozók, politikus 

személyiségek köreiben vagy egyértelmű elutasítás, távolságtartás uralkodott, vagy pedig 

változó intenzitású kapcsolatban állva vele, megpróbálták ki- és felhasználni saját céljaik 

érdekében. Csak néhány a béketörekvéseknek igazán elkötelezett politikus adta nevét a 

nemzetközi békemozgalom számára. Ez pedig (ahogy ezt értekezésem első fejezetében be 

is mutattam), általában véve egyértelműen meghatározta az IPU és a békemozgalom 

                                                 
398 Ez vezette Suttnert arra, hogy halála előtt ismét a szociáldemokratákban látta a mozgalom 
újradefiniálásának lehetőségét. Alfred Fried is belátva az egységes politikai ideológia hiányát, azt egy 
tudományos pacifizmus felépítésével akarta ellensúlyozni, a 19. század tudományos fejlődésének hatása alatt 
állva. 
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egymással való kapcsolatát, s természetesen érvényes volt az osztrák és magyar 

egyesületek és IPU-csoportok kapcsolataira is.  

A békemozgalommal párhuzamosan elinduló humanitárius kezdeményezések is 

idealisztikus alapon, filantropikus indíttatásból indultak el, gyakorlatba való átültetésüknél 

azonban elkerülhetetlenül szembesülniük kellett a realitásokkal. Ez például a Nemzetközi 

Vöröskereszt esetében éles szakításhoz vezetett a tisztán filantropikus eszmei talajon álló 

Henry Dunant és a mozgalmat jogi alapokra helyező Gustave Moynier között. Maga a 

Vöröskereszt pedig végül az utóbbi elképzelései szerint, az előbbi háttérbe szorításával 

épült fel. 

1889 és 1914 között az intézményesült nemzetközi békemozgalom és interparlamentáris 

mozgalom tevékenységének tekintetében a két hágai nemzetközi konferencia és az 

eredményükként megszületett hadijogi szabályozások, valamint az Állandó 

Választottbíróság felállítása egyértelmű csúcspontot jelentenek. Magának a 

békemozgalomnak döntő szerepe volt a konferenciák létrejöttében és tematikájában. A 

részben Bertha von Suttner által vezetett lobby hatására nemzetközi összefogással sikerült 

elérni, hogy a konferenciákat ténylegesen összehívják, továbbá tematikájukat jelentősen 

kibővítve a legkényesebb kérdéseket, a békemozgalom és az interparlamentáris mozgalom 

által szorgalmazott döntőbíráskodás, valamint a hadviselés általános érvényű 

szabályozásának kérdését is napirendre tűzzék.399 Ugyanakkor a tárgyalásokon a 

békemozgalom képviselői csak megfigyelői státuszt foglalhattak el, miközben az 

interparlamentáris mozgalom képviselői tevékenyen is részt vehettek előkészítésükben és 

lefolyásukban. A kitűzött célok megvalósítását a nagyhatalmi politika végül nem csekély 

mértékben korlátozta, de a konferenciák messze ható jelentősége így is vitathatatlan volt 

és maradt.  

A pacifista tevékenység tekintetében ugyanakkor döntőnek látszik a támogató financiális 

háttér, amely nélkül az idealisztikus eszméket nem sikerült volna intézményi, gyakorlati 

szintre átültetni, s a kívánatos mértékű nyilvánosságot elérni. Nobel például röviddel a 

halála előtt - bár nem rendkívüli nagyságrendű összeggel – az 1896-os magyarországi 

kongresszusokat is támogatta.  

A békemozgalom vezető személyiségei közül többen a pacifista célok érdekében kifejtett 

aktivitásuknak köszönhették nemzetközi ismertségüket. Ugyanakkor – ahogy a 

disszertációban bemutatottakból is kitetszik – a korszak kiemelkedő személyiségei közül 

                                                 
399 Vö.: Biographical dictionary of modern peace leaders. [szerk: Josephson, Harold] Westport, 
Conn., Greenwood Press , 11985, 921-924. 
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többen is döntő szerepet vállaltak a nemzetközi békemozgalomban: tudósok, művészek, 

közírók és pénzemberek mellett a társasági elit tagjai. A régi századforduló európai 

pacifizmusán jelentős nyomott hagyott többek között William R. Cremer, Frédéric Passy, 

Elie Ducommun, Jean Jaurès, Lev N. Tolsztoj, Victor Hugo, John Stuart Mill, Richard 

Cobden, Jean Henry Dunant, Alfred H. Fried, Ludwig Quidde, Norman Angell, Heinrich 

Lammasch és Bertha von Suttner fellépése. Az ő munkásságuk (egyenes úton vagy 

áttételesen) nemcsak a Hágai Bíróság létrejöttét segítette elő, hanem a 20. század 

legfontosabb nemzetközi csúcsszerveiét: az első világháború után a Népszövetségét, a 

második világháború után pedig ENSZ-ét is.400 

 

Az osztrák és magyar békeegyesületek párhuzamos vizsgálata jelentős részben önálló 

forrásfeltáráson és elemezéseken alapul, amelyek eredményeként egyértelműen 

megállapítható, hogy az osztrák és a magyar egyesületek különbségeiben leképeződtek a 

két ország társadalmi, politikai és szellemi viszonyainak eltérései, mindenekelőtt a 

századforduló magyar (nemzeti) és osztrák (birodalmi-monarchikus) identitásának 

különböző vonásai. Jelentős hatással volt rájuk továbbá vezetőik, Bertha von Suttner és 

Jókai Mór eltérő közéleti-irodalmi szerepvállalása is. Míg Suttner a béke kérdésének 

összeurópai megoldásában és egy új nemzetközi rendszer kialakulásában bízott, 

békemozgalmi tevékenységével ennek megvalósítását kívánta elősegíteni, Jókai integratív 

törekvéseit erőteljesen áthatotta a nemzeti (magyar) szempont következetes képviselete.  

Amint ezt vezéralakjának, Suttnernek személyes példája is mutatja, az Osztrák-Magyar 

Monarchia osztrák felében a békemozgalom az összbirodalmi identitásban megtalálhatta 

volna a nemzetek feletti eszmeiség képviseletének érzületi (sőt eszmei) kiinduló pontját. 

Mindez azonban nem történt meg, az összbirodalom eszméje egyre kevesebb hívet hódított 

meg, a békemozgalom további céljaival is csak az osztrák közélet csekély része tudott 

azonosulni, sőt az egyesületet magát is mindinkább csupán a vezető személyisége tartotta 

életben. Magyarországon a békeegyesület 1895-ös létrehozása a források elemzése alapján 

majdnem tisztán politikai manővernek látszik. A magyar alapító szándékok mögött sem 

összbirodalmi, sem nemzetek feletti eszmei motiváció nem fedezhető fel, annál inkább a 

millenniumi Magyarország nemzetközi reprezentációjának szándéka. Ezt nemcsak a 

budapesti kongresszusok fényes külsőségei támasztják alá, hanem az egyesületnek az 

osztrák egyesülettől szerkezetileg hangsúlyos különállása is. A békeegyesület 

                                                 
400 Hermes Handlexikon, Die Friedensbewegung, Organisierter Pazifismus in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz, Hrsg: Donat, Helmut-Holl, Karl, Düsseldorf, Econ Taschenbuch Verlag, 1983, 301. 
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megalakulásakor, Jókai Mór vezetése alatt (nagy valószínűséggel éppen az ő 

népszerűségének és közéleti tekintélyének köszönhetően is) első fellendülésének korszakát 

élte. Tagságába bevonzotta a magyar közélet számos ismert személyiségét, a nagypolgárság 

képviselői mellett a művelt polgári középosztály több száz olyan tagját, akik fontosnak 

tartották a filantropikus, pacifista elkötelezettségű társadalmi szerepvállalást. Különösen 

szembe ötlő a zsidóság jelentős aránya a magyar békeegyesületben, ők tették ki a tagságnak 

több mint 50%-át. Ebből a jelentős részvételből arra lehet következtetni, hogy a zsidóság 

asszimilációs folyamatában a következő lépcsőfokot az érintettek közül többen is egy 

nemzetek feletti eszmeiség képviseletében vélték megtalálni. Jelentősnek mondható a nők 

szerepvállalása is, az pedig, hogy számos házaspár tagja is volt az egyesületnek, arra utal, 

hogy mind a nők, mind a férfiak körében számos híve akadt az emancipációs törekvéseknek 

és a közjót célzó társadalmi szerepvállalásnak. Bár megalakuláskor a politikai élet vezetői is 

nevüket adták az egyesülethez, a későbbiekben azonban bebizonyosodott, hogy ezt jobbára 

csak taktikai megfontolásból, illetve reprezentációs szándékból tették.  

A magyarországi békemozgalom az osztrákkal szemben a patrióta, nemzeti elvű 

pacifizmust képviselte, feltehetően ennek köszönhette elkötelezett, aktív és népes tagságát, s 

eleinte a politika és egyes ambiciózus politikusok meg-megújuló figyelmét is. Azt pedig a 

társadalmi problémák és a tagság zömében felerősödő szociális érzékenység mind 

határozottabb megnyilvánulásának, hogy több mint másfél évtized múltán, a növekvő 

militarizmus közepette is sikerült megújulnia, és Giesswein Sándornak, a magyar 

keresztényszocializmus kiemelkedő alakjának vezetésével újradefiniálnia magát.  

Felélénkült az egyesületi élet és a tagság létszáma is nőtt, az elnök pedig a kereszténység, 

pontosabban a katolicizmus univerzalizmusához kapcsolódva, egyszersmind mindenféle 

nemzetek fölé ívelő emancipációs törekvést támogatóan elismerve igyekezett 

továbbszélesíteni a magyar békemozgalom bázisát. Így sikeresen vonta be az egyesületi 

munkába a magyarországi nőmozgalmak képviselőit is. (Elnöksége alatt csatlakozott az 

egyesülethez a magyar feminizmus vezetője, Bédy-Schwimmer Rózsa, aki nagybátyja 

Katscher Lipót révén Bertha von Suttnerrel is személyes összeköttetésben állt). Giesswein 

jelentős szerepet vállalt több nemzetközi mozgalomban is: nemcsak a feminista mozgalmat 

és a katolikus univerzalizmus talaján álló nemzetközi összefogást támogatta, ő volt a közös 

világnyelvnek szánt eszperantó magyarországi meghonosítója is.  

A magyar nemzeti elkötelezettségű személyiségek - köztük maga Jókai is - nem tudtak 

fenntartások nélkül kapcsolódni a tisztán nemzetek feletti intézmények létrehozását 

megalapozó eszmékhez, csak a messzi jövőbe vesző,  távoli célként voltak képesek 
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elfogadni, rövid távon végzetesen idealisztikusnak  tartották őket,  a megvalósításukra 

irányuló törekvéseket pedig  a egyenesen a nemzeti lét veszélyeztetésének. Giesswein Jókai 

integratív nemzeti állásfoglalásával szemben a keresztény alapokon álló univerzális 

eszmeiséget képviselte, és ezt igyekezett összhangba hozni a nemzeti szempontokkal.  

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a magyar békeegyesület a többi országos egyesülettel 

ellentétben a háború kitörésekor sem szüntette be működését.  

A két alapító elnök, Jókai és Suttner békemozgalmi szerepvállalását és irodalmi 

állásfoglalásait összehasonlítva ismételten ki kell emelni, hogy eltérő társadalmi 

helyzetükből és történeti tapasztalataikból adódóan közéleti indíttatásuk különbsége is 

hangsúlyosan mutatkozott meg. Míg Jókai mindvégig aktív szereplője volt a magyar 

politikai életnek, Suttner (mint nő) közvetlenül nem vállalhatott politikai funkciót. A nők 

közéleti szereplésének szigorúan korlátozott volta lehetett az egyik oka annak, hogy 

Suttner a békemozgalmi szerepvállalásban szerencsés módon megtalálta e korlátok 

tágításának és áttörésének lehetőségét. Amelyben a hagyományos női karitatív feladatkört 

egy újfajta nemzetközi szintre emelt emancipációs törekvéssel párosította.  

Jókai bár – mondhatni – ’arcát adta’ a magyar (s a monarchiabeli) békemozgalomhoz, a 

nemzetközi békemozgalom nemzetek feletti univerzális megoldási képletével nemzeti 

elkötelezettsége miatt nem tudott azonosulni. Ugyanakkor publicisztikai és elbeszélői 

munkásságában a szabadságharc bukásától kezdve mindvégig jelen van a háború okozta 

szenvedések pártatlan bemutatása, a részvét felkeltésére való törekvés, az 1870-es évektől 

kezdve pedig egyértelműen tetten érhető a békemozgalomra, pacifista célokra való 

reflektálás, visszautalás is. 1872-es utópikus-szatirikus hangvételű művében, A jövő 

század regényében a béke elterjesztésének esélyeit latolgatva a főszereplő azon félelmének 

ad hangot, miszerint a béke kezdeményezéséhez a magyarok kevésnek bizonyulnának, a 

nemzetiségi széthúzás miatt pedig végzetes hiba lenne elfojtani magukban a 

hazaszeretetet. Kései kisregényében (Ahol a pénz nem isten) pedig egyenesen Suttner 

emblematikus regényét idézi meg, s nemzetére nézve halálos veszélynek tartja a ’Le a 

fegyverekkel!’ jelszavát hirdető messiás felbukkanását. 

A jövő század regényének utópikus jövőképében a tudomány válik a fejlődés fő motorjává, 

s egy Nobelét megelőlegező elképzeléssel: a mindent elpusztítani képes fegyver 

feltalálásával sikerül biztosítani a békét az emberi társadalomban. Ebből a szemszögből 

tekintve a jövőre végül a nemzetek feletti világállam is megvalósíthatónak tűnik. Suttner 

jövőképét (Maschinenalter című irodalmi műve alapján is) ugyancsak a tudomány mindent 

legyőző fejlődése határozza meg, de áthatja az emberi társadalom fokozatos és 
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megállíthatatlan fejlődésébe vetett hit is, az a meggyőződéssé szilárduló remény, hogy a 

nemzetek helyét világállam veszi majd át, az állampolgárság helyét pedig a világpolgárság.  

Míg Jókai írói hatásának magyarországi jelentősége felbecsülhetetlen, Suttner pacifista 

irányregényének a Die Waffen nieder!-nek pedig nemzetközi hatása.  Felix Salten, osztrák 

író egyenesen Theodor Herzléhez hasonlította Suttner meggyőző erejét, megjegyezve, hogy 

ahogy Herzl a cionista mozgalmat egy irodalmi művel indította el, úgy Bertha von Suttner 

is egy irodalmi alkotással lendítette fel a századforduló polgári békemozgalmának 

működését.401 (Tolsztoj egyenesen a feketék rabszolgaságánák eltörléséért indult harc 

emblematikus regényének, Harriet Bacher Stowe Tamás bátyja kunyhója című könyvének 

hatásához mérte Die Waffen nieder! mozgósító erejét.)   

A korabeli (és a közeljövőben várható) politikai, társadalmi viszonyokról szólva az idős 

Jókai és az idősödő Suttner egyaránt pesszimizmusának adott hangot. Suttner személyesen 

végül ’elvesztette a háborút a háború ellen’: 1914-ben,402 a szarajevói merénylet előtt egy 

héttel bekövetkezett halála mintegy előrevetítette a személye által is egybetartott 

békemozgalom felbomlását/megszűnését.  Ezzel együtt helytállónak tűnik Irwin Abrams 

amerikai történész, békekutató értékelése403, miszerint - Suttner egyike azon történetileg 

fontos, sőt jelentős századvégi személyeknek, akik munkásságukkal döntő mértékben 

hozzájárultak a 20. századi nemzetközi intézményrendszer elméleti és gyakorlati alapjainak 

lerakásához. Vagyis tevékenysége döntő jelentőségű volt a béke - mint filozófiai-irodalmi 

toposz - társadalmi imperatívusszá válásának folyamatában. Mint nő pedig ő az első és 

(sokáig) egyetlen e sorban. 

100 év távlatából visszatekintve a békemozgalom törekvéseire elmondható, hogy bár az 

emberi társadalom fejlődése jogilag és intézményileg a 20.-21. század fordulójára az 

igazságos háború tanától eljutott arra a szintre, ahol a háborúindítás tilalma a nemzetközi 

jog alapelve lett. Az ide vezető úton a 19. századi pacifisták által felvetett megoldások 

különös keverékei bukkannak fel, ma például együtt van jelen a teljes pusztulással 

fenyegető nukleáris fegyverkezés, a lokális háborúk tényének elfogadása (sőt nemegyszer 

elősegítése) és a háború jogi imperatívusszá válása. Mindemellett a nemzetek feletti 

föderatív rendszerek és a nemzeti variánsok egyaránt fennállnak és egymást kiegészítve 

működnek több-kevesebb sikerrel. Azonban az erőszak még mindig nincs kizárva a 

                                                 
401 Vö: Hamann, Brigitte: Bertha von Suttner, Ein Leben für den Frieden, München 31999, 147. 
402 Vö: Irwin, Abrams: Bertha von Suttner (1843-1914) bibliographical notes. In: Peace and Change, 
16/1991/1., 64-73., 
403 Vö: Uo. 
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nemzetközi jog és a társadalmi együttélés rendszeréből, a humanitárius intervenció 

gyakorlata jelenleg is megengedett. Ráadásul a globalizáció és terrorizmus, vallási 

fundamentalizmus új más jellegű kihívások elé állítja a mai kor emberét és politikusait, 

mint a 19. század emberét. Az akkori kérdések és válaszok tehát ha ma már nem is mindig 

aktuálisak, legalábbis elgondolkodtatóak, sőt tanulságosak.  

Az értekezésben bemutatott és hivatkozott források elemzései az összegző megállapítások 

mellett és azon túl számos újabb kérdést vetettek fel, amelyek további vizsgálati irányok 

felé mutatnak, jelezve a téma rendkívül kiterjedt vetületeit. Az egyik lehetséges kutatási 

irányt a 19. századi pacifizmus, interparlamentarizmus, és egyáltalán a nemzetek feletti 

mozgalmak és intézmények hazai recepciójának, mindenekelőtt a politikai közélet 

állásfoglalásainak vizsgálata adhatja. Az egyik fontos forráscsoportot a Képviselőházi 

Naplók kínálják, fontos szempontokra világíthatnak rá a vizsgált időkörben (1867 és 1914 

között) a véderőtörvények időszakonkénti újratárgyalásával, illetve az egyes külföldi harci 

konfliktusokkal kapcsolatos egyéb politikai állásfoglalások, hasonlóan az 1898-as ’cár-

kiáltvánnyal’, majd a hágai békekonferenciákkal és az ott tárgyalt témákkal kapcsolatos 

véleményekhez, deklarációkhoz. Apponyi idézett visszaemlékezései, vagy Jókai 

állásfoglalásai feltehetőleg csak a jéghegy csúcsát jelentik a téma tekintetében. A 

békeegyesület és a politika kapcsolata további, aprólékos kutatómunkára és elemzésre vár. 

A korabeli sajtó széles spektrumából (az országos napilapoktól az élclapokig, a 

szaklapoktól az irodalmi újságokig) célzott kutatással mindenekelőtt a hazai 

közvéleménynek a pacifizmus, militarizmus tekintetében megfogalmazódó értékeléseit 

lenne érdemes feltárni.    

További vizsgálatot érdemelne maga a magyar békeegyesület működése és tagsága is. A 

tagság kapcsolatrendszere (a szűkebb, illetve messze ágazó családi viszonylatokból 

kiindulva a tágabb munkatársi, társasági, majd nemzetközi szálak felfejtéséig) lényeges 

következtetéseket kínálhat többek között a személyes motivációkról vagy, s nem utolsó 

sorban pedig a kapcsolati hálók rendszerének természetéről. 
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7. A világ hadseregeinek áttekintő bemutatása az 1897-évi Kincseskalendáriumból, 

 a gyakorlati élet általános útmutatójának részeként, a kalendárium másik oldalán 

házassági tanácsokkal (Fábri Anna gyűjtéséből) 
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8. A ’cár-kiáltvány’ 1898. augusztus 28. (Forrás: Nemzet) 
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9. Giesswein Sándor képeslapja Bertha von Suttnerhez – év nélkül (ENSZ Könyvtár 

Genf) 
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10. Postai levelezőlap a M. Szt. Korona O. Békeegyesület vezetőjének, Kemény 

Ferencnek Bertha von Suttnertől 1913. 3. 12. (OSZK Kt.) 
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11. Béke-Nobel-díjasok 1901-1920. (forrás: 

http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/ hozzáférés: 2012.05.06., kiegészítve) 

 
1901 

Jean Henri Dunant 
(Svájc) 

A Nemzetközi Vöröszkereszt megalapítójaként 

 Frédéric Passy 
(Franciaország) 

A francia békeegyesület megalapítójaként 

(Société Française pour l'arbitrage entre nations) 

1902 Élie Ducommun (Svájc) 
Állandó Nemzetközi Békeiroda elnöke  

(Bureau International Permanent de la Paix) Bern 

 Charles Albert Gobat 
(Svájc) 

Interparlamentáris Unió - központi irodájának 
vezetőjeként 

 

1903 
Sir William Randal 
Cremer (Anglia) 

 Nemzetközi Döntőbírósági Liga megalalpítójaként  

(International Arbitration League)  

(később Interparlamentáris Unió) 

1904 Institut de droit 
international (Belgium) 

Nemzetközi Jogi Intézet 

1905 Bertha Sophia Felicita 
von Suttner bárónő 
(Ausztria) 

szül. Kinsky von Chinic und Tettau grófnő  

Permanent International Peace Bureau  

(Állandó Nemzetközi Békeiroda) 

1906 Theodore Roosevelt 
(USA) 

Az Oroszország és Japán közötti 1905-ös 
békeszerződés megkötésében folytatott közvetítő 
tevékenységéért 

1907 Ernesto Teodoro Moneta 
(Olaszország) 

A Lombardiai Békeliga elnökeként 

 
Louis Renault 
(Franciaország) 

A nemzetközi jog professzoraként 

1908 Klas Pontus Arnoldson 
(Svédország) 

A Svéd Béke- és Döntőbírósági Liga alapítójaként  

 
Fredrik Bajer (Dánia) Állandó Nemzetközi Békeiroda tiszteletbeli 

elnökeként 

1909 Auguste Beernaert 
(Belgium) 

A Hágai Állandó Választottbíróság tagjaként 
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Paul Henri d'Estournelles 
de Constant 
(Franciaország) 

Az önkéntes döntőbíráskodásért létrehozott francia 
parlamenti csoport alapítója és vezetője (továbbá a 
nemzeti érdekekés a nemzetközi megbékélés 
érdekében létrehozott bizottság megalapítójaként - 
Comité de défense des intérets nationaux et de 
conciliation internationale)  

1910 „Bureau International 
Permanent de la Paix“ 
(Bern) 

Állandó Nemzetközi Békeiroda 

1911 Tobias Asser (Hollandia) A hágai nemzetközi magánjogi konferencia 
szervezéséért 

 
Alfred Hermann Fried 
(Ausztria) 

A „ Die Waffen nieder“ majd a „Die Friedens-
Warte“ békemozgalmi lapok kiadója, a Német 
Békeegyesület elnöke 

1912 Elihu Root (USA) Döntőbírósági szerződések létrehozásáért 

1913 Henri La Fontaine 
(Belgium) 

Az Állandó Nemzetközi Békeiroda elnökeként 

1914 nem osztották ki 
 

1915 nem osztották ki 
 

1916 nem osztották ki 
 

1917 Nemzetközi Vöröskereszt 

ICRC (Genf) 

Az első világháború sebesültjeinek ellátásáért 

1918 nem osztották ki  

1919 Thomas Woodrow Wilson 
(USA) 

A Nemzetek Szövetsége kezdeményezéséért 

1920 Léon Victor Bourgeois 
(Franciaország) 

A Nemzetek Szövetsége tanácsának elnökeként 

 
 

  



 

Karikatúrák: 
 

12. Die Bombe: 1879.12.28. (Bacher

 

Die Bombe: 1879.12.28. (Bacher-Tuli Andrea gyűjtéséből) 
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13. Borsszem Jankó: 1895. 06. 23. (Ágai Adolf, a lap alapító főszerkesztője a magyar 

békeegyesület tagja lesz) 
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14. Borsszem Jankó: 1895. 12. 22. – A magyar békeegyesület megalakulásakor 
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15. Bolond Istók: 1898. 10.16. – A ’cár-kiáltvány’ alkalmával (Fabó Edit gyűjtéséből) 

 

 



 

16. Kikeriki: 1896. 09.20. 

 

 

 

Kikeriki: 1896. 09.20. – A budapesti kongresszusok alkalmával 
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Fotóalbum 

 
 
Képek jegyzéke: 
 
 

1. Bertha von Suttner a Die Waffen nieder c. regényének megjelenésekor 1889-
ben (Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 

2. Jókai A jövő század regénye megjelenésének idején (1874. 02.26.-03.04. között 
Berlinben) 
(Forrás: "Baráti emlékül-Jókai Mór": Jókai Mór összes fényképe 1981) 
 

3. Jókai Mór 1903  
(Forrás: "Baráti emlékül-Jókai Mór": Jókai Mór összes fényképe 1981) 
Bertha von Suttner íróasztalánál 1910  
(Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 
 
 

4. Bertha von Suttner 1908 (Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 
Alfred H. Fried év nélkül (Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 
 

5. Bertha von Suttner előad (Forrás: Brigitte Hamann: Bertha von Suttner 1999) 
 

6. A békemozgalom támogatói 
Alfred Nobel 1890 körül (Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 

Andrew Carnegie 1913 
(Forrás:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andrew_Carnegie,_three-
quarter_length_portrait,_seated,_facing_slightly_left,_1913-crop.jpg) 
 

7. Béke-Nobel-díj (Forrás: http://www.nobelprize.org/)  
Hágai Békepalota  
(Forrás: http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=57 Hozzáférés: 2012. 
05.01.) 
 

8. Leopold és Bertha Katscher  
(Forrás: The New York Public Library Humanities and Social Sciences Library 
Manuscripts and Archives Division - Leopold and Berta Katscher Papers 1866-
1939 MssCol 6318 Regine Heberlein June 2006) 
Kemény Ferenc mint a NOB alapító tagja 1896  
(Forrás:wikipedia: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:F_kem.jpg&filetimestamp
=20070202122459) 
 

9. Pázmándy Dénes év nélkül (Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 
Apponyi Albert év nélkül (Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 
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Türr István év nélkül   
(Forrás:http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:T%C3%BCrr_Istv
%C3%A1n_%281825%E2%80%931908%29.jpg&filetimestamp=2005100506474
2) 
 

 
10. 1896. szeptember 27. – a Vaskapu megnyitása a Vasárnapi Újság 

tudósításából 
 (Forrás: Vasárnapi Újság: 1896.10.04.) 
 

11. Bertha von Suttner 1899-es hágai fotóalbumából: 
Bertha von Suttner - Friedrich Fromhold Martens 
Az osztrák-magyar küldöttség Hágában 
Névsor-tabló az egyes államok küldötteiről 
A sajtó képviselői Hágában  
 (Forrás: ENSZ Könyvtár Genf – Suttner - Fried Papers)  
 

12. Az 1. nemzetközi párbajellenes kongresszus Budapesten a Nemzeti Múzeum 
dísztermében 
Bertha von Suttner 1908-ban a kongresszus alkalmával Budapesten készült 
portréfotóján  (Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 
A Tolnai Világlapjának a kongresszusról készült fotóriportjából (1908.06.10.)  
(Nagy Zita a FSzEK Budapest Gyűjtemény munkatársának gyűjtéséből) 
 

13. Az Osztrák Békebarátok Egyesületének ülése é.n. 
(Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 
 

14. Giesswein Sándor (Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 
Giesswein Sándor a Budapesten tartott nemzetközi eszperanto kongresszus 
résztvevőivel a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 1912 
(Nationalbiblithek – Bildarchiv – Wien) 

Giesswein Sándor é.n. (Forrás: Giesswein emlékkönyv 1925) 
 

15. Csoportkép az 1907-es müncheni békekongresszusról 
(Forrás:http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Weltfriedenskongress_190
7.jpg&filetimestamp=20071110122012 ) 
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1. Bertha von Suttner a Die Waffen nieder c. regényének megjelenésekor 1889-ben  
2. Jókai A jövő század regénye megjelenésének idején (1874. 02.26.-03.04. között 

Berlinben)   
 
 

 

 
 
 
 



 

 
3. Jókai Mór 1903  

Bertha von Suttner íróaszt
 

 

Bertha von Suttner íróasztalánál 1910  
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4. Bertha von Suttner 1908  

Alfred H. Fried év nélkül  

 
 

   
 
 
5. Bertha von Suttner előad  
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6. A békemozgalom támogatói: Alfred Nobel 1890 körül és Andrew Carnegie 1913   
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 



227 
 

7. Béke-Nobel-díj és Hágai Békepalota  
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8. Leopold és Bertha Katscher  

Kemény Ferenc mint a NOB alapító tagja 1896  
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9. Pázmándy Dénes é.n.  

Apponyi Albert é.n.  
Türr István é.n. 
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10. 1896. szeptember 27. – a Vaskapu megnyitása a Vasárnapi Újság tudósításából 
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11. Bertha von Suttner 1899-es hágai fotóalbumából: Bertha von 
Suttner  
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Friedrich Fromhold Martens  
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Az osztrák-magyar küldöttség Hágában 
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Névsor-tabló az egyes államok küldötteiről 
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A sajtó képviselői Hágában  
 

 
 

(Az ülő sorban balról a második William T. Stead, a kor egyik legismertebb tudósítója, aki 
a békemozgalomban is aktívan részt vett. A Titanicon lelte halálát, útban az amerikai 
kontinentális békekonferenciára az amerikai elnök meghívására. A sors fintora, hogy 
Stead többek között az 1890-es években számos figyelemfelkeltő cikket írt az óceánjárók 
veszélyességéről egy esetleges jégheggyel való találkozás esetén. Így kívánta felhívni a 
figyelmet az óceánjárókon használt mentőcsónakok rendkívül csekély mennyiségére.)  
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1. Az 1. nemzetközi párbajellenes kongresszus Budapesten a Nemzeti Múzeum 

dísztermében 
 

 
 
(A fotón Suttner személye rosszul van megjelölve az eredeti tudósításban – Suttner az első 
padsorban jobbról a második)  
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Bertha von Suttner 1908-ban a kongresszus alkalmával Budapesten készült portréfotóján   
 

 

 
 
(A fotó és kongresszus egybeesésére abból is lehet következtetni, hogy Suttner mind a 
fotóriport képén, mind pedig a portréképen ugyanazt a ruhát viselte) 
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2. Az Osztrák Békebarátok Egyesületének ülése é.n.  
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3. Giesswein Sándor  

 

 
 

 
Giesswein Sándor a Budapesten tartott nemzetközi eszperanto kongresszus 
résztvevőivel a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 1912  
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Giesswein Sándor é.n.  
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4. Csoportkép az 1907-es müncheni békekongresszusról  
 

 
 

(Bertha von Suttner: ülő sor, balról második, Ludwig Quidde: jobbra mellette, Frederic 
Passy: jobbra mellette, Henri La Fontaine: jobbra mellette, Alfred H. Fried: álló sor 
jobbról a harmadik.) 
 
 
 
 


