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Bevezetés

Berzevicei és kakaslomnici Berzeviczy Albert a XIX–XX. szá-
zadi magyar történelem egyik méltatlanul elfeledett alakja. 
A  dualizmus időszakában három évtizedet felölelő parla-
menti pályafutása alatt a ’67-es közjogi alapon álló kormány-
pártok (Szabadelvű Párt, Nemzeti Munkapárt) tagjaként fog-
lalt helyet az országgyűlésben, ahol kultuszminiszterként 
(1903–1905) és képviselőházi elnökként (1910–1911) időnként 
a politikai élet főszereplői közé tartozott. Parlamenti sze-
repvállalása mellett számottevő írói és művészettörténészi 
munkásságot is kifejtett: többek között írt itáliai útirajzo-
kat, valamint az érett olasz reneszánszt bemutató könyvet. 
Mindezeken túl a századfordulón, a magyar sport hőskorá-
ban, aktív sportvezetői tevékenységet is folytatott: 1895-ben 
például alapító elnöke lett a Magyar Olimpiai Bizottságnak.
 A Horthy-korszakban továbbra is találkozhatunk nevével 
a politikában – hiszen felsőházi tag (1927–1936), illetve az In-
terparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának elnö-
ke (1921–1934) is volt –, ám ekkor már inkább történetírói és 
tudományszervezői területen jeleskedett. 1922 és 1937 között 
négykötetes monográfiát tett közzé a neoabszolutizmus idő-
szakáról, míg a Kisfaludy Társaságnak 1923 és 1936 között, a 
Magyar Tudományos Akadémiának pedig 1905-től 1936-ban 
bekövetkezett haláláig volt az elnöke. Bár korának politikai, 
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művészeti, tudományos és tudománypolitikai szempontból 
is az egyik fontos alakja volt, életéről és munkásságáról nap-
jainkig egyetlen átfogó és szakszerű biográfia sem készült. 
A jelen monográfia ezt a historiográfiai hiányosságot igyek-
szik pótolni. 
 Kutatásunk kiindulópontját az a két rövid áttekintés ké-
pezte, amely röviddel Berzeviczy halála után jelent meg. Az 
első Balogh Jenőnek, az MTA  egykori főtitkárának (1920–
1935) a nevéhez köthető, aki 1938-ban tartott emlékbeszédet 
az Akadémián Berzeviczyről. Ebben egy alapvetően mél-
tató hangvételű visszaemlékezés keretein belül igyekezett 
részletekbe menően ismertetni a hosszú és változatos élet-
pályát.1 Négy évvel később a kultúrpolitikus Kornis Gyula 
a Tudós fejek című könyvében közölt hosszabb tanulmányt 
Berzeviczyről. Írásában Kornis a száraz életrajzi adatokon 
túl kísérletet tett Berzeviczy szellemi és eszmei arcélének a 
megrajzolására is. Véleménye szerint Berzeviczy politikai 
téren inkább volt liberális, kulturális-esztétikai téren pedig 
inkább konzervatív értékeket képviselt. Kiemelve, hogy Ber-
zeviczy „vérbeli művelődéspolitikus” volt, a magyar nemzeti 
szellemű kultúrpolitika elkötelezett híve.2

 A Horthy-érához hasonlóan Berzeviczyre 1945 után sem 
hárult nagyobb figyelem. Azon kevés számú szerző, akinek a 
műveiben említésre került a neve, egyöntetűen konzervatív 
jelzővel illette a munkásságát. Többnyire azt hangsúlyozták 
vele kapcsolatban, hogy a fennálló társadalmi és politikai 
rend hívének számított, aki az MTA és a Kisfaludy Társaság 

 1 Balogh Jenő: Berzeviczy Albert emlékezete. Budapest, 1938, MTA.
 2  Kornis Gyula: Európai magyar műveltség. Berzeviczy Albert. In: 

Uő.: Tudós fejek. Budapest, 1942, Franklin-Társulat, 61–120. (továb-
biak ban: Kornis, 1942)
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élén szembehelyezkedett a modern irodalmi, illetve művé-
szeti irányzatokkal.3

 A  rendszerváltást követően Berzeviczy kultuszminiszté-
riumi karrierjét és oktatáspolitikai koncepcióit két jeles ok-
tatástörténész, Mann Miklós,4 valamint Felkai László5 tette 
kutatásai tárgyává. Abban mindkét szerző egyetértett, hogy 
a nemzeti szellemű nevelés és a magyar államnyelv tanítá-
sának iskolai elterjesztése központi helyet foglaltak el Ber-
zeviczy Albert oktatásügyi elképzelései között. Kultuszmi-
niszterségének értékelésében ugyanakkor eltérő álláspontot 
képviseltek. Mann szerint Berzeviczy azáltal, hogy legfőbb 
célkitűzését, az Eötvös József-féle 1868-as népiskolai törvény 
revízióját nem tudta keresztülvinni, lényegében sikertelen 
oktatási miniszternek tekinthető. Felkai ezzel szemben úgy 
gondolta, hogy Berzeviczy a népiskolai törvény reformja 
nélkül is komoly nyomot hagyott a magyar oktatás- és mű-
velődésügyben. Hiszen több mint negyedszáz miniszteri 
rendeletet bocsátott ki, melyek az óvodáktól kezdve a felső-
oktatásig érintették a magyar nevelési és oktatási rendszer 
egészét.
 A  közelmúlt Berzeviczyre vonatkozó historiográfiájából 
Mann Miklóson és Felkai Lászlón túl Tőkéczki László törté-
nész érdemel említést, aki a Történelmi arcképekben Berzevi-

 3  Lásd erről többek között Horváth Zoltán: Magyar századforduló. Bu-
dapest, 1974, Gondolat Kiadó, 412. és Vörös Antal: A dualizmus évti-
zedei 1867–1918. In: Pach Zsigmond Pál (főszerk.): A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia másfél évszázada 1825–1975. Budapest, 1975, Akadémiai 
Kiadó, 181.

 4  Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Budapest, 1993, 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 112–123. (továbbiakban: 
Mann, 1993) 

 5  Felkai László: Berzeviczy Albert, a művelődéspolitikus. Magyar Peda-
gógia, 98. évf. (1998), 1. sz., 27–40. (továbbiakban: Felkai, 1998)
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czyt egy rendkívül művelt, a klasszikus liberalizmus elvei-
hez szilárdan ragaszkodó emberként festette le.6 
 Mint utaltunk rá, Berzeviczy több mint öt évtizeden át sze-
repelt a magyar közéletben, és ez idő alatt számos parlamen-
ti beszédet tartott, újságcikket írt, sőt könyvet is publikált. 
Mindemellett kiterjedt levelezést folytatott, tehát életrajz-
írója bőséggel találhat tőle származó, vagy vele kapcsolatos 
elsődleges forrást. 
 Berzeviczy gyermek- és ifjúkorához kapcsolódóan rele-
váns dokumentumokat őriznek a Petőfi Irodalmi Múzeum 
Kézirattárában, egyebek mellett kezdeti műfordításait, lec-
kefüzeteit, verseit, jogakadémiai tanári óravázlatait, továbbá 
az első választási programbeszédét. 
 A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának P szek-
ciójában Wlassics Gyula (P 1445.), Szilágyi Dezső (P 634.) és 
maga Berzeviczy (P 52.) hagyatékában is találhatók Berzevi-
czytől származó vagy neki küldött levelek. A levéltár anyagá-
ban Berzeviczy képviselőházi alelnöksége és elnöksége miatt 
kutatásokat folytattunk a képviselőház és a nemzetgyűlés 
általános irataiban (K 2.), illetve az Interparlamentáris Unió 
Magyar Nemzeti Csoportjában játszott szerepe okán a Cso-
port fennmaradt dokumentumai között (K 604.). Mindeze-
ken túl megvizsgáltuk az 1903 és 1905 között született mi-
nisztertanácsi jegyzőkönyveket (K 27.), valamint a Magyar 
Távirati Iroda ún. „kőnyomatos” híreit is (K 428.). Sajnála-
tunkra a viharos magyar XX. század következtében a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium anyagának (K 3036.) 
jelentős része megsemmisült, ezért abban érdemi vizsgáló-
dásokat nem tudtunk folytatni.

 6  Tőkéczki László: Történelmi arcképek. Budapest, 2002, XX. Század In-
tézet, 41–43.
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 Igen gazdag forrásanyaggal rendelkezik Berzeviczyről a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattá-
ra, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. 
Előbbiben levelei, kézirat-fogalmazványai, kitüntetései, be-
csületsértési ügyeinek okmányai, útinaplói, bizonyítványai 
találhatók, utóbbiban pedig levelein túl két mindmáig ki-
adatlan érdekfeszítő visszaemlékezése: az első Tisza-kabinet 
parlamenti küzdelméről, illetve a képviselőházi elnökségről 
történt lemondásának okairól és körülményeiről.
 Budapest Főváros Levéltárában őrzik Berzeviczy végren-
deletét és hagyatéki anyagát, melyből meglehetős pontosság-
gal lehet felmérni anyagi körülményeit az 1930-as évekből. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi levéltárából 
Berzeviczynek az államtudományi doktorátusával kapcso-
latos dokumentáció gyűjthető egybe, míg a Magyarországi 
Református Egyház Zsinati Levéltárából gróf Tisza István-
nak címzett levei. A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levél-
tárban Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra naplójegyzeteinek 
kivonata rejtett kutatásunk szempontjából értékes adatokat, 
a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában pedig Sebestyén 
Gyula folklorista iratanyaga.
 Munkánk során a magyarországi közgyűjtemények mel-
lett Szlovákiában, az Eperjesi Területi Állami Levéltárban is 
megfordultunk. Ott található ugyanis a Berzeviczy család 
levéltári hagyatéka, köztük jó néhány, Berzeviczy Alberthez 
kapcsolódó irat. Ezek között különös fontossággal bírnak 
Berzeviczynek az édesapjához, Berzeviczy Tivadarhoz cím-
zett levelei, melyek részletgazdagságuk okán betekintést en-
gednek egy sárosi dzsentricsaládból származó fiatalember, 
egy ifjú parlamenti képviselő (magán)életébe. Barátainak, 
ismerőseinek vagy kollégáinak címzett levelei ezen doku-
mentumokkal szemben sajnos javarészben sokkal kevésbé 
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informatívak. Tömörség és tárgyszerűség jellemző rájuk, 
csekély személyi vonatkozással.
 Kutatásainkhoz nélkülözhetetlen segítséget kaptunk a 
Szalay-Berzeviczy családtól, Berzeviczy Albert egyenes ági 
leszármazottaitól, akik a rendelkezésünkre bocsátották ne-
ves elődük Berzeviczei házam története. Családi krónika című 
kiadatlan emlékiratát, továbbá az ugyancsak publikálatlan, 
az első világháború és az azt követő forradalmak időszakát 
taglaló naplóját, amely szerkesztésünkben 2014 végén előbb 
Kolozsváron,7 majd fél évvel később Budapesten8 jelent meg 
könyv formájában. A napló nem tartalmazza írójának kom-
mün alatti beszámolóját, amiről Berzeviczy utóbb egy napló-
szerű formában írt visszaemlékezést közölt 1921-ben.9 A hiá-
tus oka vélhetően az lehetett, hogy a tanácskormány által 
négy napra fogházba vetett (majd papír- és írószerhiánnyal 
küszködő) Berzeviczy túlságosan kockázatosnak ítélhette, 
hogy a Tanácsköztársaság idején naplót vezessen, amit ház-
kutatás során megtalálhatnak, és felhasználhatnak ellene. 
 Berzeviczy Albert világnézetének és gondolkodásmód-
jának megismerése szempontjából elengedhetetlen volt a 
korabeli sajtó feldolgozása. A komoly publicisztika munkás-
ságot kifejtő Berzeviczy fiatal képviselőként rendszeresen 
közölt írásokat a Szabadelvű Párt Nemzet és Ellenőr című lap-
jaiban, a Horthy-korszakban pedig a liberális szellemiségű 

 7  „Az ország belepusztul ebbe a háborúba” – Berzeviczy Albert kiadatlan napló-
ja (1914–1920). Sajtó alá rendezte, valamint a bevezető tanulmányt és 
a jegyzeteket írta: Gali Máté. Kolozsvár, 2014, Komp-Press Kiadó.

 8  Búcsú a Monarchiától. Berzeviczy Albert naplója (1914–1920). Sajtó alá ren-
dezte, az előszót és a jegyzeteket írta: Gali Máté. Budapest, 2015, Heli-
kon Kiadó. (továbbiakban: Berzeviczy, 2015)

 9  Berzeviczy Albert: A bolsevizmus uralma alatt Budapesten. Napló-
jegyzetek. In: Gratz Gusztáv (szerk.): A  bolsevizmus Magyarországon. 
Budapest, 1921, Franklin Társulat, 749–784.
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Pesti Napló mellett a konzervatív-liberális Budapesti Hírlapban, 
illetve a német nyelvű Pester Lloydban publikált. A sajtómeg-
jelenések felhasználása során törekedtünk az egymástól el-
térő politikai beállítottságú lapok cikkeinek feldolgozására, 
hogy egy minél színesebb kép rajzolódjon ki Berzeviczyről. 
Legtöbbször viszont a Budapesti Hírlapból idéztünk, mivel ta-
pasztalataink szerint Rákosi Jenő napilapjában jelentek meg 
róla a legrészletesebb és legobjektívebb tudósítások.
 Külön említést érdemelnek még a nagy haszonnal for-
gatható országgyűlési kiadványok (Képviselőházi napló, Fő-
rendiházi napló, Felsőházi napló), az MTA (Akadémiai Értesítő) és 
a Kisfaludy Társaság (Kisfaludy Társaság Évlapjai) közlönyei, 
illetőleg a Berzeviczy gondolatainak rendszeresen teret 
biztosító Budapesti Szemle című folyóirat. Berzeviczy Albert 
válogatott írásai és beszédei két alkalommal jelentek meg: 
1905-ben két vaskos kötetben,10 hét évvel később pedig egy 
rövidebb kiadásban,11 aminek előszavát az ismert konzerva-
tív irodalomtörténész-esztéta, Beöthy Zsolt jegyezte.
 Kötetünk megírása során néminemű nehézséget jelen-
tett, hogy Berzeviczyről a kortársai közül kevesen emlé-
keztek meg a naplóikban és a visszaemlékezéseikben. Pedig 
azok segítségével jobban el lehetett volna helyezni őt saját 
korának viszonyai között. Többek között Apponyi Albert, ifj. 
Andrássy Gyula, Horthy Miklós, Károlyi Mihály, Kristóffy 
József, Szterényi József, Böhm Vilmos vagy éppen Garami 
Ernő memoárjaiban sem találkozhatunk az említésével. 
Lukács György kultuszminiszter, Herczeg Ferenc, Batthyá-
ny Tivadar gróf és Burián István munkáiban is csak elvétve, 

 10  Berzeviczy Albert: Beszédek és tanulmányok. I–II. kötet. Budapest, 
1905, Singer és Wolfner kiadása. 

 11  Berzeviczy Albert: Válogatott beszédek. Budapest, é. n. [1912], Lampel 
R. Kk. (Wodianer F. és fiai) R. T. könyvkiadó vállalata.
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és egyikben sem túlságosan releváns kontextusban. Köny-
vünkben ebből a szempontból Jászi Oszkár, Návay Lajos és 
Justh Zsigmond naplóira, valamint emlékirataira tudtunk 
támaszkodni. 
 Munkánkban Berzeviczy Albert életének és munkássá-
gának átfogó vizsgálatát tűztük ki célunkként. A kötet első 
részében, az első világháború végéig, illetve az azt követő 
összeomlás időszakáig döntően kronologikus sorrendben 
tárgyaltuk témánkat. A  Horthy-érát viszont már temati-
kus fejezetekben dolgoztuk fel, mert megítélésünk szerint 
a kronologikus felépítés akkor már – Berzeviczy sokrétű te-
vékenységéből kifolyólag – áttekinthetetlenséghez vezetett 
volna. 
 A Berzeviczy fiatalságát bemutató fejezetekben elsődlege-
sen arra a sárosi közegre fókuszáltunk, ahol szocializálódott, 
és amely utóbb politikusi, írói, illetve tudományos karrierjét 
alapvetően határozta meg. A folytatásban parlamenti pálya-
futása tárgyalásakor három főbb kérdéskör megválaszolásá-
ra tettünk kísérletet:
 1.  Miként viszonyult Berzeviczy a dualizmus korának jelen-

tősebb társadalmi és politikai feszültséggócaihoz: a közjo-
gi kérdéshez, a zsidó- és dzsentrikérdéshez, a nemzetiségi 
kérdéshez, továbbá a föld- vagy parasztkérdéshez?

2.  Oktatáspolitikai koncepcióinak felvázolására, különös te-
kintettel a kultuszminiszterségére.

3.  Milyen módon tartott ki az alapvetően liberális állás-
foglalásai mellett a Horthy-korszakban, amikor az idő 
előrehaladtával azok már sokak szemében anakroniszti-
kusnak számítottak?

 Írói, tudományos és kultúraszervezői működésének tag-
lalásakor pedig kettős cél vezetett bennünket:
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1  Bemutatni a történeti, valamint művészettörténeti témá-
jú írásait, és azok lényegi elemeit összevetni az újabb tu-
dományos kutatások eredményeivel.

2.  Megcáfolni vagy megerősíteni a korábbi szerzők azon 
állítását, mely szerint Berzeviczy a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöki székében is a 
konzervatív törekvések támasza volt, szemben a modern 
irodalmi és művészeti áramlatokkal. 

 Végezetül Berzeviczy sportvezetői ténykedésének górcső 
alá vételénél arra igyekeztünk választ keresni, hogy a testi 
nevelés fontosságának hangsúlyozása és az olimpiai eszme 
melletti kiállás miként jutott kifejezésre hazánk sportéle-
tében. 
 Reményeink szerint könyvünk azon túl, hogy segít meg-
ismerni a magyar nemzeti szabadelvűség egyik jeles képvi-
selőjét, bővíti ismereteinket a Berzeviczy Albert pályája által 
felölelt nyolc évtized magyar művelődéspolitikáját, külkap-
csolatait, tudományos-, művészi- és sportéletét illetően is.




