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ELŐSZÓ

2015. május 19−20-án rendeztük meg a TéKa – Szlovákiai Magyar Fiata-
lok Tudományos és Kulturális Társulásának második konferenciáját Modernizációs 
folyamatok multietnikus nemzetállamokban. Mentalitás-, társadalom- és művelődéstörténeti 
megközelítések címmel. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Központ Történettudományi Intézete és a kassai Pavol Jozef  Šafárik Egyetem 
közreműködésével, két helyszínen 36 előadó mutatta be kutatási eredményeit. A 
konferencia fókuszában a 19−20. századi társadalmi változások, nemzetiségtör-
téneti jelenségek és kisebbségi önszerveződések története állt. Bár ez a napjaink-
ban is érzékenynek, vitatottnak tekinthető témakör rendkívül komplex kutatást 
igényel és többnyire multidiszciplináris megközelítésekkel lehet a mélyebb ösz-
szefüggéseket felismerni, az előadók szakmailag jó színvonalú munkákat mutat-
tak be, ráadásul a doktoranduszokra jellemző fiatalos lendülettel és fáradhatatlan 
vitakészséggel fűszerezve. 

A TéKa a jövőre nézve is fontosnak tartja, hogy a meghirdetett téma-
kör iránt igen nagy volt az érdeklődés: a Budapesten rendezett szekciókban 20, 
míg Kassán 16 előadás hangzott el. A szlovákiaiak és magyarországiak mellett 
romániai, ukrajnai, szerbiai és lengyelországi doktoranduszok is fontos témák-
kal, érdekes kutatásokkal jelentkeztek. A résztvevők különféle megközelítései 
és nemzeti narratívái egyszerre tették lehetővé a szakmai párhuzamok és el-
térések megismerését, ugyanakkor lehetőséget kínáltak olyan kapcsolati hálók 
kiépítésére, amelyek újabb lendületet adhatnak a közép-európai multietnicitás 
kérdéskörének új szempontok szerint történő vizsgálatához. 

Az előadások szövegei, így az ebben a kötetben megjelenő tanulmányok 
is, nem csupán a történettudomány eszköztárával vizsgálták a népek közötti 
együttélés és interetnikus kapcsolatok alakulását, hanem a többi társadalom- és 
bölcsészettudomány elemzési szempontjait is megjelenítették egy-egy kérdéskör 
feldolgozásában és bemutatásában.

A kötetbe került tanulmányok több esetben is túlmutatnak Közép-Euró-
pa határain és a magyar etnikai kutatásokban hagyományosnak számító kárpát-
medencei metszeten. A Pfeiffer Miklós kassai teológus professzor életútját vizs-
gáló tanulmány segítségével eljutunk „Nyugat-Közép-Európába”, azaz Svájcba. 
Az erdélyi magyar optánsok vesszőfutását elemző munka révén pedig bepillan-
tást nyerhetünk a két háború közötti olasz külpolitikába is. Többségében ezzel 
együtt a közép-európai országokat, régiókat vizsgáló munkákkal találkozunk. 
A tematikai sokszínűség annak bizonyítéka, hogy a térség multietnicitása még 
számos feltárandó társadalom- és nemzetiségtörténeti kérdést tartogat a kutatók 
számára. A kötet fejezeteiben hangsúlyosabb szerepet kaptak a művelődés- és 
társadalomtörténeti megközelítések. Ezzel együtt a politikatörténeti elemzések 
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is jól tükrözik a közép-európai etnikai jelenségek és folyamatok sokszínűségét. 
A magyar és a szlovák tudományos élet legfiatalabb történész nemzedé-

kének kutatási eredményeit bemutató kötet fontos kiindulópontja lehet az olyan 
határokon átívelő együttműködésnek, amely új szempontokat, új együttműkö-
dési formákat vezet be a közép-európai művelődés- és társadalomtörténeti kuta-
tásokba. A párbeszédre nyitott tudósok találkozása mindenkoron gyümölcsöző, 
különösen akkor, ha azt a pályakezdő kutatói nemzedék tagjai kezdeményezik.

Köszönettel tartozunk a konferencia megvalósítása és a kötet elkészítése 
során nyújtott segítségért, minden építő szakmai kritikáért és bátorító szóért, a 
konferencián részt vett kutatóknak és hallgatóságnak a magas színvonalú szak-
mai eszmecseréért. Külön köszönet illeti Fedinec Csilla, Fónagy Zoltán, Gyáni 
Gábor, Hornyák Árpád, Miroslav Michela, Slávka Otčenášová és Szarka László 
szakmai lektorokat, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudomá-
nyi Központ Történettudományi Intézetét és a kassai Pavol Jozef  Šafárik Egye-
temet a konferencia két szekciójának megszervezésében nyújtott segítségért.

Hajdú Anikó
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ÚVOD

Dňa 19.-20. mája 2015 TéKa − Vedecké a kultúrne združenie mladých 
Maďarov žijúcich na Slovensku organizovalo svoju druhú konferenciu pod 
názvom Modernizačné procesy v multietnických národných štátoch z hľadiska mentality, 
sociálnych a kultúrnych dejín. K usporidaniu nášho vedeckého podujatia prispel aj 
Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied ako aj Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Sekcie konferencie sa konali v Budapešti, 
respektíve v Košiciach. Celkove 36 účastníkov predstavilo výsledky svojho 
výskumu. Prípevky sa fókusovali predovšetkým na ťažiskové témy sociálnych 
zmien v 19. a 20. storočí, na fenomény národnostných vzťahov, ako aj dejín 
jednotlivých menšín. Hoci táto citlivá tematika vyžaduje komplexný výskum 
a zohľadnenie multidisciplinárnych kontextov, prednášajúci prezentovali 
svoje výsledky na vysokej odbornej úrovni, s typickou nadšenosťou mladých 
doktorandov. 

Veľky záujem o našu konferenciu považujeme za pozitívny signál aj do 
budúcnosti: v sekciách v Budapešti prednášali dvadsiati a v Košiciach šestnásti 
doktorandi. Popri slovenských a maďarských doktorandoch svoje vedecké 
výskumy prezentovali aj doktorandi z Rumunska, Ukrajiny, zo Srbska a Poľska. 
Účastníci konferencie tým pádom mali možnosť spoznať rôzne metodické 
prístupy, národné naratívy a v neposlednom rade mali príležitosť na vybudovanie 
sieti nových kontaktov, čo je každopádne kladným javom pre ďalší výskum   
multietnicity v strednej Európe. Prezentácie ako aj štúdie publikované v tomto 
zborníku skúmajú interetnické vzťahy nielen metódami historika, ale využili aj 
možnosti ostatných sociálnych a humanitných vedných disciplín.

Príspevky v niektorých prípadoch presahujú hranice strednej Európy, 
ako aj geografický rámec Karpatskej kotliny. Prostredníctvom analýzy života  
košického teológa Miklósa Pfeiffera sa dostaneme až do Švajčiarska a na 
základe poznania osudov sedmohradských optantov získame zaujímavý pohľad 
do medzivojnovej zahraničnej politiky Talianska. Hoci v zborníku sa väčšina 
príspevkov sa zaoberá sociálno-historickou a kultúrnou tematikou, aj štúdie 
k politickým dejinám poskytujú cenné sondáže do tematiky otázok etnickej 
rôznorodosti strednej Európy. 

V každej kapitole nájdeme práce z viacerých historických alebo 
etnických regiónov stredoeurópskeho priestoru. Tematická rozmanitosť je 
ďalším dôkazom toho, že osobitosti multietnického prostredia nám ponúkajú 
ešte mnoho výskumných impulzov. Zborník prezentuje výsledky najmladšej 
generácie slovenských a maďarských spoločenskovedných výskumníkov. 
Zároveň je rukolapným dȏkazom stále väčších možností cezhraničnej spolupráce, 
ktoré znamenajú významnú pomoc v pokračovaní základných výskumov 
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v spoločenských vedách týkajúcich sa celého stredoeurópskeho regiónu.
Sme vďačný za pomoc, za konštruktívnu kritiku a podporu, ktorú 

sme dostali pri príprave konferencie a zborníku, nehovoriac o kvalitnú prácu 
účastníkov konferencie. Osobitné poďakovanie si zaslúžia naši odborní 
recenzenti: Csilla Fedinec, Zoltán Fónagy, Gábor Gyáni, Árpád Hornyák, 
Miroslav Michela, Slávka Otčenášová, László Szarka. Ďakujeme za pomoc v 
organizovaní konferencie Historickému ústavu Maďarskej akadémie vied a 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Anikó Hajdú
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Kárpátaljai elemi iskolák vizsgálata 
az 1921-es és 1925-ös évek alapján

Fekete gábor*

Kárpátalja a nemzetiségi és vallási sokszínűség közép-európai régiója napjainkban. 
Ezen helyzetkép nem csak a 21. századi jelen specifikuma, hanem az azt meg-
előző évszázadoké is. Az itt élő nemzetek és nemzetiségek számára kulcskérdés 
volt az oktatás, ezen belül az anyanyelven folyó népoktatás helyzete és lehetősé-
gei. Jelen tanulmányunkban az 1918-ban létrejövő Csehszlovák Köztársasághoz 
tartozó Kárpátalja elemi iskolai szintű oktatási viszonyait vizsgáltuk az 1921 és 
1925 közötti időszakban. A források tekintetében a Kárpátaljai Területi Állami 
Levéltár1 Beregszászi részlegében található forrásokra támaszkodtunk.

A munka célja statisztikai források alapján a Kárpátaljai alsó fokú népis-
kolákkal kapcsolatos tendenciákat vizsgálni. Tanulmányunkban megvizsgáltuk, 
hogy a nemzetiségek és az államalkotó nemzetek milyen tannyelvű elemi okta-
tásban vettek részt. Továbbá fókuszáltunk az elemi iskolák fenntartói jellegzetes-
ségeire Ruszinszkó területén és a gyereklétszám változásokra.

Módszertanilag kvantitatív kutatást végeztünk. A források az adatokat 
tankerületi bontásban tartalmazzák. Az adatokat újraszámoltuk, ezáltal igyekez-
tük kiküszöbölni az esetleges számítási hibákat (újraszámolás alatt értendő az 
iskolaszám és gyerekszám, hibára pedig, konkrét példát felhozva, a derceni re-
formátus elemibe járó magyarokat az 1921/22-es tanévben hibásan kivétel nél-
kül németeknek írták be2). Így lehetőségünk volt olyan megállapításokra és ka-
tegorizálásokra is, amelyek egy összesített statisztikai forrás, mint például Pešina 
Josef: Školstvi na Podkarpatské Rusi v Přitomnosti munkájának felhasználásával nem 
megvalósíthatók.

* Fekete Gábor. Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola. gabesz8848@
freemail.hu. Tanulmányunkban egységesen a ruszin kifejezést használjuk, viszont e csoportba 
beleértjük az ukránokat és az oroszokat is. 
1 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (Державний архів закарпатської області) – további-
akban KTÁL.
2 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 74.
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I. Politikai és demográfiai változások a Csehszlovák Köztársasághoz csa-
tolt Ruszinszkón 

Ez a régió, melynek nagysága közel 13 000 km2, az 1918−19-évekig a magyar 
állam részét képezte.3 „Kárpátaljának a Csehszlovák Köztársasághoz való csatolása nem-
zetközi jogi értelemben az 1919. szeptember 10-i saint-germaini szerződéssel történt meg, 
melyet Ausztriával írtak alá a párizsi békekonferencián.”4 Magyarországtól a régió 
Csehszlovák államhoz való csatolását az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés 
erősítette meg.5

Ruszinszkóban az első népszámlálást 1921. február 15-én tartották, 
melynek során 604 745 lakost vettek számba. A legnagyobb nemzetiség a ruszi-
noké volt 372 884 fővel (62,17%). Az őket követő magyarok létszáma 102 144 
(17,03%) fő volt. A zsidó kisebbségé 80 059 (13,35%), a csehszlovákoké 19 737 
(3,229%), a románoké 13 610 (2,27%), a németeké pedig 10 460 (1,74%) volt.6 
Etnikailag nagyon vegyes lakosságról beszélhetünk. A soknemzetiségű Kárpát-
alján a következő népszámlálást 1930-ban ejtették meg. A lakosság összesen 725 
357 (csehszlovák állampolgárok száma 709 129), ruszin/ukrán/orosz**  446 
916 (63%), magyar 109 472 (15,4%), zsidó 91 255 (12,9%), cseh és szlovák 33 
961 (4.8%), német 13 249 (1,9%), román 12 641 (1,8%) és cigány 1 357.7

„A lakosság nemzetiségi összetételének felmérése politikailag a legfontosabb kérdés 
volt, mert igazolta a független Csehszlovák Köztársaság létjogosultságát.” A kommuniká-
cióban használt lingva helyett a csoporthoz tartozás vették figyelembe, ezáltal 
nemzetiségi kategóriaként vették zsidókat és cigányokat. A magyar kisebbség 
szempontjából a zsidó nemzetiségi kategória bevezetése egyet jelentett a német 
és magyar kisebbség megosztására tett állami lépéssel. Az itt élő zsidókat a nép-
számlálások alkalmával igyekeztek zsidó nemzetiségűként feltüntetni, e célból 
biztatták őket, esetenként nyomást gyakoroltak rájuk, vagy önkényesen így re-
gisztrálták be őket. A görögkatolikus lakosságot pedig ruszin nemzetiségűként 
igyekeztek regisztrálni. Kárpátalja Csehszlovákiához csatolása után a régióból 
jelentős számú magyar költözött át a trianoni országterületre. Az államalkotó 
nemzetek közül hivatalnokok érkeztek Podkarpatska Rusba, főleg csehek, ki-

3 Švorc, Peter: Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha, Nakladatelství Lidové 
Noviny, 2007. 101. 
4 Uo.
5 Fedinec Csilla–Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 1919 –2009: történelem, politika kultúra. 
Argumentum Kiadó, Budapest–Ungvár, 2010. 47. 
6 Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. kötet. Magyarok, ruszi-
nok, csehek és ukránok. Nyíregyházi Főiskola–Veszprémi Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 
2005. 151. 
7 Fedinec–Vehes: 2010, i. m. 127. 
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sebb mértékben szlovákok. Ruszinszkó nemzetiségi összetételére hatással volt 
a földreform és az ezzel kapcsolatos kolonizáció, melyet az állam szervezett és 
a többségi lakosok letelepítését jelentette, részben nemzetpolitikai szemponto-
kat követve kisebbségek által lakott területekre. A kolonizáció helyválasztásánál 
mérvadónak számítottak katonai szempontok is.8

II. A csehszlovák oktatási rendszer kiépülése Kárpátalján

Az Iskolaügyi és Nemzetművelődési Minisztérium 1922-től megszervezte az ok-
tatás legfőbb szervét Ruszinszkóban, az Ungvári székhelyű iskolareferátust.9 Az 
Ungvári iskolareferátushoz voltak beosztva az országos és járási tanfelügyelők, 
más néven inspektorok.10 A hatalomváltást követően a tankötelezettség 6-tól 12 
éves korig tartott, az elemik pedig ezzel összhangban 6 évesek voltak. Viszont 
a 6. évfolyam elvégzése után úgynevezett ismétlőtagozatokba jártak a tanulók 2 
évig, ez általában hetente egy alkalmat jelentett. A cseh országrészek viszont az 
osztrák rendszert örökölték: 8 éves elemiket és 8 éves tankötelességet.11

Az 1922. július 13-án kelt 226/1922. számú úgynevezett kis iskolatör-
vény a tankötelezettséget hatról nyolc évesre emelte, emellett a korábbi hatosz-
tályos elemiket nyolc osztályossá kellett átalakítani. Az 1923. július 8-án kiadott 
137/1923-as számú törvény kötelezővé tette az államnyelv tanítását az összes 
oktatási intézményben. A népiskolák csoportját 2 kategóriára osztották: alsó 
fokozatúra, vagyis elemire és felső fokozatúra, vagyis polgárira. A létrejövő új 
állam kezdetben eltérő polgári iskolarendszert működtetett; a cseh, morva és 
sziléziai területeken − amely Ausztria fennhatósága alatt volt − 3 osztályosok, 
Szlovenszkó és Ruszinszkó esetében a magyarországi rendszer szerinti 4 osztá-
lyosok oktattak.12 

8 Fedinec Csilla: Ruszinok, magyarok, zsidók: Demográfia és interetnikus viszonyok. In. Bá-
nyai Viktória–Fedinec Csilla–Komoróczy Szonja Ráhel (szerk.): Zsidók Kárpátalján. Törté-
nelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Aposztróf  kiadó, Budapest, 2013. 136–137.
9 Фізеші, Октавія: Початкова школа на Закарпатті у системних освітніх трансформаціях 
20- 30-х рр. ХХ століття.
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/42_1/
visnuk_40.pdf  (Letöltés: 2015.július 16.)
10 Fedinec Csilla: Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). Nem-
zetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1999. 15.
11 Popély Gyula: Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlovák Köztár-
saságban (1918–1925). Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995. 187.
12 Fedinec−Vehes: 2010, i.m. 124–125. 
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Fenntartók szerint a következő kategóriák léteztek:
1. Állami fenntartású
2. Községi fenntartású
3. Egyházi kézen lévő
4. Kincstári−egyházi iskola (jogilag egyházi volt, de támogatásban része-
sült az erdészeti vagy bányászati kincstár által)13

5. Magánkézben lévő
6. Sajátos, vallási fenntartású (héder)14

Tannyelv alapján a következő kategóriák voltak:
1. Podkarpatoruszin15 (ruszin)
2. Csehszlovák (cseh vagy szlovák nyelv16)
3. Magyar
4. Német
5. Román 
6. Héber17

III. Területi változások oktatási szempontból

Az 1921/22-est tanévben Kárpátalján 14 inspektorátus működött, míg az 
1925/26-os tanévben 12. A tankerületek esetében történt államilag végrehajtott 
területi változtatások a következők voltak: 

a) 1923. szeptember 20-án Podkarpatska Rus Polgári igazgatóság oktatási 
részlege 22.554 sz. rendelete alapján Nagyberezna és Perecseny tankerületeket 
egyesítették Nagyberezna néven, a központja az inspektorátus nevét viselő tele-
pülés lett.18 Az egyesítés hátterében létszámügyi motiváció játszhatta a kulcssze-
repet, mivel e két szomszédos inspektorátus a kis létszámúak közé tartozott és 
az átszervezés által a közepesnek mondható gyereklétszámút hoztak létre.

b) A korábban Aknaszlatina19 elnevezésű tankerülethez tartozó telepü-

13 Kárpátalja vonatkozásában görögkatolikus és római katolikus intézményekről volt szó.
14 Pešina, Josef: Školstvi na Podkarpatské Rusi v Přitomnosti. Statni nakladatelstvo v Praze, 
Praze, 1933. 5.
15 Kárpátalja esetében a tanításnál használt nyelv a ruszin vagy ukrán volt.
16 Kárpátalja esetében a tannyelv tekintetében külön kategorizálták a cseh és a szlovák tannyel-
vű elemi iskolákat, az oda járó államalkotó nemzetekhez tartozó tanulókat viszont csehszlovák 
nemzetiségi kategóriába sorozták be.
17 Pešina: 1933, i. m. 5. 
18 Урядовый вѣстник. Школьного оддѣла цивильноѣ управы Подкарпатскоѣ Руси. 
Ужгородѣ,Накладом школ ьного оддѣла цивильноѣ управы, Рочник III. 1923. 188.
19 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 5.
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léseket20 a Técsői21 inspektorátus iskolái között találtuk 1925-ben, ez az egység 
pedig Rahó22 néven szerepel a statisztikában. Az 1922-es évben Aknaszlatina he-
lyett Rahó lett az inspektorátus központja.23 Arról további információnk nincs, 
hogy az elemik területi átcsoportosítása melyik tanévben történt.

c) 1923. január 31-én a Mezőkaszonyi járást megszüntették és hozzácsa-
tolták a területileg szomszédos járáshoz, a korábban hozzá tartozó teleülések 
közül Mezőkaszony, Beregsom, Hetyen, Kisharangláb és Zápszony a Beregszá-
szihoz, Barkaszó, Bátyú, Bótrágy, Csongor, Szernye és Rafajnaújfalu a Mun-
kácsihoz, Kisdobrony és Nagydobrony az Ungvárihoz került.24 Oktatásügyi 
szempontból a Mezőkaszonyi járás a beregszászi tankerület része volt 1921-ben, 
az 1925-ös statisztika alapján a reorganizáció követte a közigazgatási transzfor-
mációkat. 

A felsorolásból láthatóan a tankerületi felosztást az 1921-es évtől az 1925-
ös évig többször átalakították, ezért mi az 1925-ös felosztásnak megegyezően, 
ismerve, hogy a tankerületekhez milyen települések tartoztak, átalakítottuk az 
1921-es adatokat. A döntést motiválta, hogy problémamentessé tegyük az ösz-
szehasonlítást, és mivel az 1925/26-os tanévhez kapcsolódó plusz statisztikákkal 
és forrásokkal rendelkezünk, ezért e struktúra megtartása mellett döntöttünk.

A források adta lehetőségekhez alkalmazkodva fel kell hívnunk a figyel-
met néhány fontos információra: 

1. Az 1921-es tankerületek közül a Huszt központúról nincs részletes 
információnk. 

2. Az Ungvár központú szlovák25 néven feljegyzett oktatási egységben 
szerepelnek olyan magyar és szlovák tannyelvű iskolák, amely közigazgatásilag 
nem tartoztak Ruszinszkóhoz, hanem Szlovenszkó részét képezték: Alsónémeti, 
Bező, Csap, Felsőnémeti, Jenke, Karcsava, Kis Rát, Korumlya, Székó, Tasolya, 
Tiszaásvány, Ungludas, Zahar. 26 Ezt a paradox helyzetet, mi szerint a köz-
igazgatási határok nem egyeztek meg az oktatásügyivel, 1922-re átszerve-
zéssel megoldották, ezen intézményeket leválasztották az Ungvár központú 

20 Gyakorlatilag a korábbi Szigeti járáshoz tartozó települések: Aknaszlatina, Alsóapsa, 
Faluszlatina, Felsőapsa, Középapsa, Szentmihálykörtvélyes és Tiszafejéregyház.
21 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 487. sztr. 13.
22 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 484. sztr. 3.
23 Урядовый вѣстник. Школьного оддѣла цивильноѣ управы Подкарпатскоѣ Руси. 
Ужгородѣ,Накладом школ ьного оддѣла цивильноѣ управы, Рочник II. 1922. 120
24 Botlik: 2005, i.m. 150–151.
25 Az 1921/22-es tanévben 2 Ungvár központú tankerület működött: Ungvár szlovák 
(ide kizárólag szlovák és magyar tannyelvű elemik tartoztak) és Ungvár ruszin (ebben az 
inspektorátusban ruszin tannyelvű elemik oktattak).
26 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 81.
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inspektorátusról.27 
3. Az 1925-ös statisztikai adatok teljesnek mondhatóak, nincs hiányzó 

tankerület.
4. Az összehasonlíthatóság miatt az 1921-es adatok kapcsán munkánk-

ban nem használtuk fel az 1922-ben Szlovenszkóhoz csatoltak adatait, ezzel pár-
huzamosan az 1925-ös elemzéseknél nem vettük figyelembe a huszti tankerület 
adatait. Viszont a tanulmány végén szereplő táblázatoknál feltüntetjük a mun-
kánkba nem bevont források adatait is.

IV. Iskolaszám, fenntartó háttér és anyanyelvű oktatás

Az elemi iskolák száma Kárpátalján a kutatásunk által vizsgált 4 évben emelke-
dett: 484 egy tannyelvűről és 16 vegyesről 1925-re 521 egy és 9 vegyes tannyel-
vűre. A vegyes tannyelvűek csökkenését többségében nem intézmény bezárás, 
hanem tagozat megszüntetés okozta. Részletes adatokat az iskolaszámmal kap-
csolatban az 1.1 és 1.228 táblázatok tartalmaznak tankerületenkénti bontásban, 
fókuszálva a fenntartói és tannyelvi felosztásra.

Ruszinszkó esetében az e típusú oktatási intézményekbe járó gyerekek 
száma 80 358-ról 73 327-ra (9%-kal kevesebb) fogyatkozott. (Ismétlőtagoza-
tosokkal együtt F.G.). Pešina szerint 1921 és 1926 között a világháború okozta 
depopuláció miatt járt kevesebb gyerek iskolába.29 Tanulólétszámokat tartalmaz 
a II.1. táblázat az 1921/22-es tanévből, továbbá a 2. 2. és 2. 3. (ez teljes Kárpátal-
ja Huszt tankerülettel együtt) táblázat; mellékeltünk százalékos kimutatást arról, 
melyik nemzetiség milyen tannyelvű oktatásban vett részt. A tanulmányban sze-
replő további táblázatokat, amelyek a nemzetek és nemzetiségekkel kapcsolatos 
tannyelv választásokat mutatnak be, az 2.1, 2.2, és a 2.330. táblázatok alapján ké-
szítettük.

IV. 1. A ruszin nemzetiségűek 

A ruszin tannyelvű elemi szintű iskoláztatás intézményszám tekintetében tovább 
bővült. Míg az 1921/1922-es tanévben 350 egy és 15 több tannyelvű működött 
Kárpátalján, addig az 1925/1926-osban már 375 és 8 volt ez a szám. A több tan-
nyelvű intézmények (kevés kivételtől eltekintve) rendelkeztek ruszin tannyelvű 
tagozattal az 1921/22-es tanévben, melyek közül többet ruszin egytannyelvűvé 

27 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 99.
28 Az említett táblázatokat a tanulmány végén a mellékletben közöltük.
29 Pešina: 1933, i. m. 7.
30 Az említett táblázatokat a tanulmány végén a mellékletben közöltük. 
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alakították át az 1925/26-os tanévre. Változás történt viszont a tekintetben, 
hogy román többségű falvakban szerveztek 2 ruszinul is oktató vegyes tannyel-
vű elemit. A legszámosabb ezen lingván oktató elemi iskolarendszer, mely min-
den tankerületben többséget alkot a Beregszászin kívül. A fenntartókat vizsgálva 
194 állami, 179 görögkatolikus, 7 kincstári és 3 községi (1921-ben: 185 állami, 
172 görögkatolikus, 6 kincstári, 1 zsidó felekezeti és 1 római katolikus). Intéz-
ményszám tekintetében az állam által finanszírozottak gyarapodtak, míg az egy-
házak által fenntartottak közül kevesebbet regisztráltak. Tehát megállapítható, 
hogy a szekularizált oktatás (értendő ez alatt az állami és községi fenntartású 
elemi iskolák) a ruszin tannyelvűek tekintetében az 1925/26-os tanévben (11-el 
több elemi) az 1921/22-es tanévhez hasonlóan (5-el több elemi) több iskolát 
működtetett, mint a különböző egyházak Kárpátalján. 

Az elemiben tanuló ruszinok a legnépesebb csoportot alkották Kárpát-
alján, mindazonáltal létszámuk a vizsgált két tanévet figyelembe véve csökkent 
7%-al, ami a kárpátaljai átlagnál alacsonyabb. Az elemi iskolákba járó ruszinok 
esetében oktatási szempontból a fogyás ellen hatott, hogy iskolanyitásokkal 
több tankerületben (ilyen tankerület a nagyszőlősi és az ökörmezői) a beiskolá-
zott ruszinok számát 1925-re több száz tanulóval növelték az 1921-es létszám-
adatokhoz képest.

1. táblázat: ruszin nemzetiségű tanulók száma

Iskola tannyelve 
az 1921/22-es 

tanévben

Ruszin 
nemzetisé-
gű tanulók 

száma
%

Iskola tannyelve 
az 1925/26-os 

tanévben

Ruszin 
nemzetisé-
gű tanulók 

száma
%

Magyar 494 1,0 Magyar 197 0,4

Cseh és szlovák 31 0,1 Cseh és szlovák 192 0,4

Ruszin 46744 96,5 Ruszin 43936 97,5

Német 31 0,1 Német 47 0,1

Román 2 0,004 Vegyes tannyelvű 
ruszin tagozattal 683 1,5

Vegyes tannyelvű 
ruszin tagozattal 1128 2,3

Ruszin tannyelvű 
tagozat nélkül 1 0,002

Összesen 48431 100,0 Összesen 45055 100
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Anyanyelvi beiskolázás terén a statisztikai adatok fényében sikerült tovább javí-
tani az amúgy is kimagasló eredményeket, ami az anyanyelvű elemi oktatást illeti. 
Gyakorlatilag 1925-re összesen 1%-ot tesz ki azon ruszinok aránya, akik olyan 
iskolában tanultak, ahol nem volt lehetőség anyanyelven tanulni. 

IV. 2. A cseh és szlovák nemzetek oktatási adatai

Az államalkotó csehszlovák nemzet elemi szintű oktatása Ruszinszkóban 
többségében cseh és szlovák tannyelvű elemikben folyt. Viszont az oda járó 
kisiskolások tekintetében egy összesített csehszlovák kategóriát alkottak, amiből 
következik, hogy további nemzetiségi bontásra nincs lehetőségünk. Az 1925/26-
os tanévben a korábban vizsgált tanévhez képest növekedésről beszélhetünk az 
iskolaszámot figyelembe véve. Az iskolaszámot vizsgálva az 1921/22-es tanév-
ben 13 egy és 2 több tannyelvű (cseh vagy szlovák tagozattal) iskola működött, 
ez a szám az 1925/26-os tanévre több mint duplájára nőtt (30 egytannyelvű és 
1 ruszin−szlovák tannyelvű).

Alapvetően a szlovák tannyelvűek esetében kevés változás tapasztalható 
iskolaszám tekintetében. Az 1921-es évtől az 1926-os évig viszont ugrásszerűen 
nőtt a cseh tannyelvű iskolák száma. Itt három irányvonalat különböztettünk 
meg:

1. A csehszlovák földreform eredményeként kialakult kolónia számára 
kialakítottak. A bátyúi elemi tartozik ebbe a kategóriába.
2. A járási központokban a beköltözött államalkotó nemzethez tarto-
zó hivatalnok gyerekei és helyi igénylők számára. Például Nagyszőlős, 
Szolyva, Beregszász, Perecseny. 
3. Falvak azon csoportja, melyek nem töltöttek be adminisztratív sze-
repet (tehát nem voltak járási központok), például: Bilke31 és Fehéregy-
háza,32 itt szintén önálló cseh elemiket nyitottak; a csehszlovák tanulók 
száma általában nem érte el 10-et, többségében zsidó nemzetiségű gyere-
kek jártak ide, esetenként magyar (Nagybocskó33) és lengyel (Révhely34) 
relatív többségű intézmény is szerepel a forrásokban. Antalóc35 alkotja a 
kivételt, ahol csehszlovák nemzetiségűek a voltak a legtöbben. 
Létszámban több mint kétszerese duzzadt a csehszlovák elemik száma az 

31 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 478. sztr. 12.
32 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 487. sztr. 10.
33 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 484. sztr. 6.
34 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 483. sztr. 10.
35 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 488. sztr. 11.
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1921-es évhez képest, alapvetően a cseh nyelvű iskolák száma növekedett meg 
ugrásszerűen. Regionális szinten az Ökörmezőin kívül minden inspektorátusban 
működtek, kiemelkedik az Ungvári 11 cseh és szlovák tannyelvű elemivel. Ese-
tenként a szlovák mellett nyitottak önálló cseh tannyelvűt is egy-egy városban, 
nagyobb településen, ilyen például Ungvár36 és Nagyberezna.37 Fenntartói szem-
pontból mindösszesen 30 egy- és 1 kétnyelvű elemi fenntartásánál az állam fi-
nanszírozott 24-et, míg a római katolikus egyház 5-öt (ebből kettő kincstári), 
az unitus pedig 2-őt, mindkettő Lekart38 településen. A cseh és szlovák elemik 
további különbsége, hogy míg az első esetében kizárólagos az állami kontroll, 
addig a második esetében ez megoszlik az egyházakkal.

2. táblázat: Csehszlovák nemzetiségű tanulók száma

Iskola tannyelve 
1921/22-es tanév-

ben

Csehszlovák 
nemzetisé-
gű tanulók 

száma
% Iskola tannyelve 

1925/26-os tanévben
Csehszlovák 
nemzetisé-
gű tanulók 

száma
%

Magyar 11 0,7 Magyar 22 1,3

Cseh és szlovák 1066 67,1 Cseh és szlovák 1381 80,7

Ruszin 448 28,2 Ruszin 215 12,6

Német Német 26 1,5

Vegyes tannyelvű 
cseh vagy szlovák 

tagozattal
41 2,6 Vegyes tannyelvű cseh 

vagy szlovák tagozattal 67 3,9

Vegyes tannyelvű ele-
mi cseh vagy szlovák 

tagozat nélkül
23 1,4

Vegyes tannyelvű 
elemi cseh vagy szlovák 

tagozat nélkül
1 0,1

Összesen 1589 Összesen 1712

A gyereklétszámra 1589-ről 1712-re nőtt. Oka alapvetően a hivatalnok és tele-
pesek migrációja e vidékre. 

Tannyelvre fókuszálva a cseh és szlovák gyerekek közül az anyanyelven 
tanulók mind létszámban és arányban növekedtek 1925-re. Ez a folyamat azzal 
magyarázható, hogy sok településen, ahol korábban ruszin elemibe jártak, nyi-
tottak cseh vagy szlovák tannyelvű elemiket és sikerült e településeken anyanyel-
vű intézménybe bevonni az államalkotó nemzetek tanulóit, továbbá Kárpátaljára 
az 1925-ig bevándorló hivatalnokok és telepesek számára rövid időn belül szer-
veztek többségében cseh tannyelvű elemiket.

36 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 488. sztr. 18.
37 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 483. sztr. 7.
38 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 488. sztr. 17.
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IV. 3. A zsidóság iskolai jellemzői

A zsidó nemzetiséghez alapvetően a zsidó felekezeti iskolák köthetőek. Itt alap-
vetően alapfoknak a héder és talmud-tóra felel meg, középfoknak pedig a jesiva. 
A Komoróczy Szonja Ráhel és Bányai Viktória által készített fogalomtárban a 
következő meghatározások szerepelnek:

„Héder zsidó elemi iskola; tandíjakból fenntartott, rendszerint egytanítós, 
elsősorban vallási ismereteket oktató iskola.”

„Talmud-tóra a hitközség által fenntartott alapfokú oktatási intézmény, ké-
sőbb a kiegészítő vallásoktatás intézménye.”

„Jesiva zsidó felsőbb oktatási intézmény 13. életévüket betöltött fiúk szá-
mára, ahol főképp Talmudot és egyéb rabbinikus szövegeket tanulnak.”39

Jozef  Pešina iskolai tanfelügyelő munkájában a következőképpen jellem-
zi őket:

Magán iskola − kizárólag héber nyelvű, a zsidó zsargont (német) mint se-
gédnyelvet használták, emellett tanítottak cseh és ruszin nyelvet is. Létrehozója a 
zsidó cionista szövetség, amely vezeti és fenntartja is. Az 1923-as évben kezdték 
létrehozni őket, ez évben 5 nyílt meg.40Az 1921-es forrás alapján a megállapítás 
nem helytálló, mert regisztráltak egy elemi iskolát Nagybocskó településen,41 
ahova többségében magyar római katolikus gyerekek jártak.42 Hivatalos neve: 
Klotild vegygyári elemi népiskola Nagybocskó.43 Tehát egy kivétel mindenkép-
pen volt.

A héder zsidó vallási iskolát 4-től (esetenként fiatalabb) 16 éves korúakig 
látogatták, többségében fiúk. A héber írás, olvasás és számolás mellett a talmud 
alapjaival ismerkedhettek meg az idejárók. Gyakran párhuzamosan a héder ok-
tatással az adott községben működő iskolába is jártak a gyerekek, ami jelentős 
szellemi és fizikai túlterhelést jelentett. A tantermek nem feleltek meg az alapve-
tő higiéniai szabályoknak, amit egy oktatási intézménynél előírnak.44

Az 1921-es forrásban egy zsidó felekezeti elemiről van információnk, 
amely Técsőben45 ruszin nyelven oktatott. Az 1925-ös statisztika említ zsidó 
felekezeti héber és magyar tannyelvűt, magán és szövetségi fenntartású héber 

39 Komoróczy Szonja Ráhel–Bányai Viktória: Fogalomtár. In. Bányai Viktória–Fedinec Csil-
la–Komoróczy Szonja Ráhel (szerk.): Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus 
korától napjainkig. Aposztróf  kiadó, Budapest, 2013. 431–434.
40 Pešina: 1933, i. m. 10.
41 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 5.
42 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 8.
43 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 25. sztr. 6.
44 Pešina: 1933, i. m. 10.
45 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 66.
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tannyelvű intézményt (I.2 táblázat). Véleményünk szerint a zsidó felekezeti a hit-
község által fenntartott talmud tórát fedi, a magán és szövetségi is szerepel a lis-
tában, ami héber nyelven oktat, de nem tudjuk megállapítani, hogy ezek talmud-
tórák vagy héderek. Ezen problematika megvitatása további kutatást igényel, a 
munkánkban ezen iskola statisztika adatait egységesen zsidó vallási iskolaként 
használjuk mint egyfajta gyűjtőfogalmat. 

Héber nyelven oktató iskola alapvetően a hivatalos statisztikákban az 
1925/26-os tanévre vonatkozóan mindösszesen 7 található Ungvár,46 Mun-
kács47 városában, emellett Nagyszőlős,48Ökörmező,49 Toronya,50 Kőrösmező51 
és Beregszász52 településen. Itt 5 zsidó felekezeti elemi, 1 magán Nagyszőlősön 
és egy egyesületi/szövetségi Beregszászon, továbbá Ungvár53 és Beregszász54 
városához egy-egy magyar nyelven oktató zsidó felekezeti alsó fokú népiskola 
volt regisztrálva. Lehetőségünk van bemutatni, milyen létszámok jellemzik Ung-
várt (447-20)55 és Beregszászt (80-23),56 ahol 2-2 zsidó vallási oktatási intézmény 
szerepel a forrásokban. A tannyelvi bontásban az első szám a magyarba, a má-
sodik a héberbe járó gyerekek számát jelzi, vagyis mindkét település esetén a 
magyart tannyelvet választották többségében. 

Földrajzilag a déli és keleti tankerületekben működtek zsidó vallási is-
kolák. Héber tannyelvűbe 556 (4,6%), magyar tannyelvűbe 527 (4,9%) zsidó 
nemzetiségű tanuló járt a zsidó egyházi iskolákat vizsgálva. A kérdés az, hogy az 
1921-ben regisztrált ruszin és az 1925-ben regisztrált magyar tannyelvű izraelita 
egyházi oktatás az összeírást végzők hanyagsága miatt lett így regisztrálva és 
valójában héber, vagy a Mózes hitűek oktatásával kapcsolatban eddig feltáratlan 
részletre találtunk-e. A kérdésre választ adni jelenlegi forrásbázisunkra építve 
nem tudunk, további kutatás szükséges.

A tannyelvek teljes vizsgálatához az 3. táblázat adatai állnak 
rendelkezésünkre.

46 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 488. sztr. 18.
47 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 479. sztr. 12.
48 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 486. sztr. 8.
49 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 477. sztr. 5.
50 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 477. sztr. 5.
51 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 484. sztr. 3.
52 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 476. sztr. 3.
53 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 488. sztr. 18.
54 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 476. sztr. 3.
55 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 488. sztr. 10.
56 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 476. sztr. 6.
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3. táblázat: zsidó nemzetiségű tanulók száma

Iskola tannyel-
ve 1921/22-es 

tanévben
Zsidó nemze-
tiségű tanulók 

száma
%

Iskola tannyel-
ve 1925/26-os 

tanévben
Zsidó nemze-
tiségű tanulók 

száma
%

Magyar 1531 13,9 Magyar 1656 5,3

Cseh 314 2,9 Cseh 882 8,1

Ruszin 7799 70,8 Ruszin 6675 61,5

Héber Héber 500 4,6

Német 8 0,1 Német 29 0,3

Román 102 0,9 Román 50 0,5

Vegyes tannyelvű 1258 11,4 Vegyes tannyelvű 1058 9,8

Összesen 11012 100 Összesen 10850 100

A trendek mindenképpen az államnyelv, vagyis a cseh és szlovák népszerűbbé 
válását jelzik, míg a ruszint választók száma és aránya csökkent. Emellett az iz-
raelita egyházi iskolába járók száma ugrásszerűen gyarapodott. 

Ezzel párhuzamosan a „Учитель” 1926-os számában egy statisztikában 
próbálják összegezni a Kárpátalján működő hédereket. Utalnak arra, hogy 372 
603 ruszin és 72 722 (13,1%) zsidó nemzetiségű él Kárpátalján, viszont ruszin 
iskolában körülbelül 850 tanító, míg zsidó vallásiakban 349 tanító oktat. Hang-
súlyozzák, hogy a zsidó vallási iskolákban tanítók arányában jelentősen megha-
ladják a ruszin elemikben oktatókét. Ungvár városával kapcsolatban jelezték, 
hogy nem teljes a kimutatás.57 A kiadvány hibásan csak hédereket említ, valójá-
ban a talmud-tórák is szerepelnek a listában, többek között Beregszászban58 és 
Kőrösmezőben59 működőről van információnk. A kiadványban szereplő táblá-
zat adatai a 4. táblázatban közöltük.

57Йосип Пешина- Юліян Ревай (ред.): Учитель. Прилога„Урядовый вѣстника” школьного 
оддѣла цивильноѣ управы Подкарпатскоѣ Руси. Ужгородѣ,Накладом школ ьного оддѣла. 
Рочник VII. 1926. 219.
58 KTÁL Fond 21. opisz 9. od. Zb. nr. 70. sztr. 37.
59 KTÁL Fond 21. opisz 9. od. Zb. nr. 70. sztr. 51.
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4. táblázat: Az 1925/26-os tanév héderek és talmud-tórák60

Tankerület Települések 
száma

Héderek/talmud-
tórák Termek Gyerekek Tanítók

Ungvári 13 13 16 224 20

Huszti 18 29 16 552 38

Beregszászi 19 7 11 202 14

Nagyszőlősi 13 15 29 390 33

Munkácsi 7 8 8 513 21

Técsői 30 28 87 1266 99

Rahói 11 21 21 287 23

Ilosva-Dolhai 10 21 21 388 30

Ökörmezői 17 29 19 311 30

Hársfalvai61 11 20 19 239 22

Nagybereznai 6 10 11 174 11

Oroszvégi 5 5 4 97 8

Összesen 146 206 252 4641 349

A Csehszlovák állami statisztika hivatal 1925. októberben 15-én küldött üze-
netet az Ungváron székelő Kárpátaljai Polgári igazgatóság oktatási részlegének 
(Školskému oddělení Civilní správy Podkarpatské Rusi v Užhorodě), hogy az 
1925. szeptember 16-án kiadott 21. 059 sz. rendelet alapján az inspektorátusok 
készítsenek felmérést a Kárpátaljai héderekről és talmud-tórákról. Mérjék fel, 
hány iskola van és abban mennyi gyerek tanul és hány tanító oktat.62 A beregszá-
szi tankerület63 információi alapján célirányosan feltett kérdéseket lábjegyzetben 
közöltük.64 A statisztikai összegzés mellett tankerületenkénti bontás is rendelke-
zésünkre áll. Ezen forrásanyag kiegészíti az államilag regisztrált iskolák adatait. 

60 Йосип Пешина- Юліян Ревай редакторы: Учитель. Прилога„Урядовый вѣстника” 
школьного оддѣла цивильноѣ управы Подкарпатскоѣ Руси. Ужгородѣ,Накладом 
школ ьного оддѣла. Рочник VII. 1926. 219.
61 Hársfalva a Szolyvai tankerületet fedi. 
62 KTÁL Fond 21. opisz 9. od. Zb. nr. 70. sztr. 24
63 KTÁL Fond 21. opisz 9. od. Zb. nr. 70. sztr. 37.
64 Község neve? Van-e héder /talmud-tóra és ki alapítója, fenntartója? van elhelyezve a héder, 
termek/tantermek méretei: szélesség, hosszúság, magasság? Ez megfelel-e az oktatási higiéniai 
szabályoknak? Mikor folyik az oktatás? Tanulók száma (hármas korosztályos bontásban: 6 éves 
korig, 6-12 évesek és 12-15-évesek)? Látogatják a népiskolát vagy óvodát? Milyen tantárgyakat 
tanulnak a tanulók? A tanító neve? Van-e állampolgársága?
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Alapvető megállapítások:
1. Az oroszvégi65 inspektorátus adataiból kiderül, hogy a felmérést az ál-
lamilag regisztrált iskolák tanítói végezték. 
2. Az általunk végzett ellenőrző számítások esetenként nem egyeznek 
meg az összesített adatokkal, okként a felmérést és/vagy összegzést vég-
zők hibás munkájával indokoljuk. 
3. Konkrét példákra kitérve: a településszámok felmérésénél a Beregszá-
sziban találtunk hibát. Az összesített eredményeknél, melynek adatai pub-
likálásra kerültek a „Учитель” kiadványban, 19 település van regisztrál-
va, amihez 7 iskola tartozna.66 A források tükrében67 kiderül, valójában 5 
település68 szerepel a tankerületi listában. Az oroszvégi inspektorátusban 
a település szám helyes, viszont hogyan lehet több iskola/épület, mint 
osztály? Minden bizonnyal egyenlő, vagy több számban kell, hogy legye-
nek tantermek. Itt is a nem megfelelő adatfelvétel vagy feldolgozásra a 
válasz, hogy ezen példa nem egyedi, több tankerület esetében tapasztal-
ható ez a probléma.
4. Ezen vallási intézmények tekintetében kiemelkedik Técső és Munkács 
gyerekszám tekintetében.
5. A publikálásra szánt forrással kapcsolatban hangsúlyozzuk az adatok 
sokszor nem pontos voltát, ezért iránymutató jelleggel közöljük az 6. 
táblázat formájában.
6. A zsidó vallási iskolák részletekbe menő elemzése meglátásunk szerint 
egy külön tanulmányt igényelne.

IV. 4. A német nemzetiségűek elemi oktatási adatai 

A német kisebbség számára anyanyelvű oktatás 11 egytannyelvű és 1 kéttannyelvű 
elemiben folyt (1921-ben 9 és 4 volt). Területi eloszlás szempontjából a Mun-
kács környéki falvak egy tömböt alkottak, itt működött a legtöbb intézmény, 
összesen 7+1 vegyes, de emellett Técső, Szolyva és Ilosva inspektorátusban (to-
vábbá Huszt településen egy ruszin−német) is oktattak németül. Geográfiailag 
megállapítható, hogy Munkácstól Técsőig 5 egységben lelhetők fel. Vizsgálva a 
korábbi forrást, az egytannyelvűek száma kettővel nőtt, míg a vegyes csökkent 
hárommal. Megállapítható hogy az újtövisfalvai69 német−szlovák elemi szlovák 

65 KTÁL Fond 21. opisz 9. od. Zb. nr. 70. sztr. 31-35.
66 KTÁL Fond 21. opisz 9. od. Zb. nr. 70. sztr. 71.
67 KTÁL Fond 21. opisz 9. od. Zb. nr. 70. sztr. 37.
68 A felsorolt települések: Beregardó (napjainkban Beregszász város része F.G.), Vári, 
Mezőkaszony, Gát és Beregszász.
69 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 481. sztr. 8.
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tagozata megszűnt, emellett a két új iskola Németkucsován70 és Dubin71 lett re-
gisztrálva és a kékesfüredi már nem szerepelt benne, míg korábban a vegyes 
munkácsváraljai72 (véleményünk szerint 1921-ben 2 épületet regisztráltak 2 in-
tézményként, míg 1925-re 1 intézmény szerepel F.G.) intézményben megszűnt a 
tagozat és kénytelenek voltak a ruszin tannyelvű oktatásban részt venni. Összes-
ségében stagnálásról beszélhetünk oktatásügyileg. A fenntartói hátteret vizsgálva 
a római katolikus egyház továbbra is enyhe többséggel rendelkezett (5 egyházi és 
2 kincstári) az államiakhoz képest (4 egy és 1 kétnyelvű).

5. táblázat: német nemzetiségű tanulók száma

Iskola tannyelve 
1921/22-es tanévben

A német 
nemzetisé-
gű tanulók 

száma
%

Iskola tannyelve 
1925/26-os tan-

évben

A német 
nemzetiségű 
tanulók szá-

ma
%

Magyar 10 0,6 Magyar 11 0,6

Cseh és szlovák 4 0,2 Cseh és szlovák 17 1,0

Ruszin 371 21,3 Ruszin 534 31,4

Német 997 57,3 Német 923 54,3

Vegyes tannyelvű 
német tagozattal 336 19,3 Vegyes tannyelvű 

német tagozattal 213 12,5

Vegyes tannyelvű 
német tagozat nélkül 20 1,2

Vegyes tannyelvű 
német tagozat 

nélkül
2 0,1

Román 1 0,1

Összesen 1739 100 Összesen 1700 100,0

Az elemisek számossága szempontjából gyakorlatilag nem történt jelentős vál-
tozás. 2,2%-os csökkenés volt a két tanévet egybevetve, mely, ha figyelembe 
vesszük a Ruszinszkói adatokat, ahol 9%-os a fogyás, a németség mutatója jobb-
nak számit. A 5. táblázat tartalmazza a gyereklétszámot és a tannyelv választást.

A németség tannyelv választása a vizsgált négy évben arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a ruszin tannyelvet választók viszonyszáma növekedett. A 
tendenciára a Rahó település ruszin iskolájába beiskolázott németek voltak a 
legnagyobb hatással, melynek a részletezésére röviden kitérnénk. Rahón az 
1921/22-es és az 1925/26-os tanévek között ezen nemzetiséghez tartozó be-
iskolázott tanulók létszáma 15-ről 142-re nőtt, ami elsőre nem tűnik jelentős 
létszámnak, viszont, ha megnézzük, hogy alapvetően kicsi, mindösszesen 1921-

70 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 479. sztr. 11.
71 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 478. sztr. 9.
72 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 479. sztr. 11.
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ben 1739 és 1925-ben 1700 a létszáma az adott célcsoportnak, akkor ez a növe-
kedés mérvadó és hatással volt a viszonyszámok alakulása. 

IV. 5. A román kisebbség elemi iskoláztatása Kárpátalján 

A létszámuk alapján a legkisebb, de anyanyelvi iskolákkal rendelkező nem-
zetiség Kárpátalján a román. Földrajzilag egy tömböt alkotó négy község, 
Faluszlatina, Fehéregyháza, Alsó és Közép Apsa jelenik meg a statisztikában. 
A técsői inspektorátus ezen elemijei 2 egy- és 2 kéttannyelvű (ruszin−román 
és román−ruszin) intézmény. Ezen adatokat viszonyítva a korábbi 1921-eshez 
képest visszalépést tapasztalható, mivel 5-ről 4-re csökkent az intézmények szá-
ma. A Csehszlovák Köztársaság lett az iskolák fenntartója 1925-re, míg négy 
évvel korábban 3:2 volt az állam és görögkatolikus egyháznak által működtetett 
intézmények aránya. 

A román iskolakorúak közül az alsó fokú népiskolába járók száma 64 
elemissel emelkedett az 1925/26-os tanévben az 1921/22-eshez képest. Ameny-
nyiben a népszámlálási adatokra vetünk egy pillantást (a tanulmány I. fejezete), 
kiderül, hogy nem demográfiai növekedés állt a jelenség hátterében. Vélemé-
nyünk szerint, mivel a 4 román lakta településen az 1921/22-es és az 1925/26-
os tanévben működtek anyanyelvi intézmények (tehát nem beszélhetünk arról, 
hogy iskolát nyitottak 1925-ig olyan településen, ahol 1921-ben még nem volt), 
viszont az iskolaszám csökkent 5-ről 4-re, az egyetlen logikus magyarázat a je-
lenségre a beiskolázási adatok javulása.

A román kisebbség anyanyelvi iskolalátogatását százalékos kimutatásban, 
a gyereklétszámmal egyetemben a 6. táblázatban közöltük.

6. táblázat: román nemzetiségű tanulók iskolalátogatása
Iskola 

tannyelve 
1921/22-es 
tanévben

Román 
nemzetisé-
gű tanulók 

száma
%

Iskola 
tannyelve 

1925/26-os 
tanévben

Román 
nemzetisé-
gű tanulók 

száma
%

Ruszin 1 0,2 Magyar 1 0,2

Német 1 0,2 Román 258 41,7

Román
550 99,3

Vegyes tan-
nyelvű román 

tagozattal
359 58,1

Vegyes tan-
nyelvű román 
tagozat nélkül

2 0,4

Összesen 554 100 Összesen 618 100
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Az adott 4 éves időtartam alatt jelentős átrendeződés történt, az egytannyelvű 
iskolarendszer a vegyes tannyelvűbe járó felé billent el. E kisebbség 99%-a a 
kutatott tanévben olyan elemiben tanult, amely vagy román egytannyelvű, vagy 
román tagozattal rendelkezett.

IV. 6. A magyar nemzetiség elemi oktatási helyzete

A magyar tannyelvű elemi iskoláztatással kapcsolatban előjáróban fel szeretnénk 
hívni a figyelmet a negatív folyamatokra, melyeket többségében a Csehszlovák 
állam irányított. Az impériumváltást követő időszakban az állami iskolák több-
ségét átalakították, magyar tannyelv helyett ruszinul vagy csehül folyt az oktatás. 
(Ez önmagában nem képezi kritika tárgyát, viszont a felmerülő szülői kéréseket 
és igényeket nem vették figyelembe F. G. lásd a szövegben tovább a példákat). 
Ungváron és Munkácson szülői tiltakozások voltak a magyar oktatási intézmé-
nyek bezárása miatt. Továbbá az állami politika célja a zsidó gyerekek a magyar 
oktatásrendszerből való elterelése volt.73 Sok esetben az állami fenntartású elemi 
iskola bezárása nem jelentette a magyar tannyelvű oktatás megszűnését az adott 
városban, településen, viszont a fenntartók között az egyházi elemik maradtak 
többségében, melyet a zsidó vallásúak ritkán választottak.

Nagyszőlősön 1920. július 24-én a magyar szülők küldöttsége a kor-
mányzóhoz fordult, hogy a városban működő óvoda, az állami elemi és polgári 
tannyelve magyar maradhasson. Az elutasító választ adó tanügyi referens okként 
felhozta, hogy a tanulók fele zsidó, a polgári 12%, az elemi 25% görögkatolikus 
vallású. A magyar oktatás fennmaradásáért 1920. augusztus 10-én írott levélben 
anyanyelvi adatokat közöltek:

1) Fiú polgári iskola 167 tanuló, ebből 166 magyar anyanyelvű
2) Leány polgáriskola 174, elemisből 174 magyar anyanyelvű
3) Az elemi iskolába járó gyerek száma 842, ebből 799 magyar anyanyel-
vű

Ezen adatokat részletes listával egészítik ki, melyben név, vallás, anyanyelv, 
nyelvismeret, lakhely, szülők foglalkozása volt feltüntetve.74 A nagyszőlősi levél 
írói a következőképpen érveltek-e diszkriminatív helyzet ellen:
„A szabad államok sehol a világon nem osztályozzák népeiket anyanyelvi vagy 
nemzetiségi hovatartozásukat vallás szerint. S íme a demokrácia nevében ala-
kult Csehszlovák köztársaság polgárainak saját vallomása ellenére azt mondja: 
a magyar anyanyelvű zsidó nem lehet magyar még ha nem tudna más nyelvet 

73 Bányai Viktória: Oktatásügy. In Bányai Viktória–Fedinec Csilla–Komoróczy Szonja Rá-
hel: Zsidóság Kárpátalján Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig, Budapest, 
Aposztróf  kiadó, 2013. 175–176.
74 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 35. sztr. 34 –44.
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csak magyart, a görög katolikus az mind ruthén, ha egy szót se tud oroszul.  Azt 
hiszzük, hogy a szülők elvitathatatlan joga, hogy a maguk és gyermekeik nemze-
tiségét ők maguk állapíthatják meg.”75

1922 nyarán Munkácson a hatóság megtiltotta, hogy görögkatolikus és 
zsidó vallású magyar kisiskolásokat vegyenek fel a munkácsi magyar tannyelvű 
római katolikus fenntartású elemibe.76 Tehát megállapítható, hogy a magyar is-
kolarendszerről való leválasztás, mely az 1920-as év elején folyt, a zsidó vallásúak 
mellett a görögkatolikusokat is érintette, az ez ellen fellépő szülői kéréseket pe-
dig nem vették figyelembe

A nagyszőlősi tankerületet vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, 
hogy több településen magyar nemzetiségű görögkatolikusokat ruszinként re-
gisztrálták a statisztikát készítők, például Fancsika, Karácsfalva, Mátyfalva te-
kintetében ez történt.77 A szakirodalom hasonló folyamatokról tesz említést, ott 
Szlovenszkó esetében utal rá, hogy a „csehszlovák” iskolában tanuló magyar 
nemzetiségű gyerekeket az államalkotó csehszlovákok közé sorolták.78

Továbbá a tiszabökényi,79 tiszaújhelyi80 és a beregszászi inspekturátusban 
működő balazséri81 magyarról unitusok által fenntartott felekezeti ruszinra vált-
ják a tannyelvet, viszont a tiszaújhelyiben82 a gyerekek többsége magyar nemze-
tiségű, Tiszabökény83 és Balazsér84 esetében színmagyar intézményről beszélhe-
tünk 1925-ben. 

A magyar tannyelvű elemi iskolahálózat az 1925-ös adatok szerint 96 
egy- és 4 vegyes tannyelvűből állt, ami a korábbi 1921-es évhez képest 115 és 
12 visszalépést jelent. Alapvetően 11 tankerületből 6-ban volt lehetőség magyar 
nyelven tanulni. Figyelembe véve az előző statisztikát, a técsőiben bővült, a 
szolvai és rahói inspektorátusban megszűntek, a fennmaradókban pedig csök-
kent az oktatási intézmények száma. Regionálisan továbbra is a Magyarország 
határa mellett fekvő 3 tankerület: ungvári, beregszászi és a nagyszőlősi emelhe-
tő ki, mivel itt volt a legtöbb magyar tannyelvű elemi. A vegyes intézményeket 
vizsgálva fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az iskolaszám csökkenése nem 
minden esetben jelentett valós csökkenést, hanem átszervezés miatt, esetleg a 

75 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 35. sztr. 35.
76 Popély: 1995, i. m. 190.
77 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 486. sztr. 7 –8.
78 Popély: 1995, i. m. 189.
79 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 486. sztr. 7.
80 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 486. sztr. 8.
81 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 476. sztr. 3.
82 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 486. sztr. 2. 
83 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 486. sztr. 1.
84 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 476. sztr. 6.
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statisztika kitöltésének módszertana változása okán adódott ez a csökkenés. 
Példa erre Izsnyéte település, amelyben az állam az adatok szerint 1921-ben 3 
ruszin−magyar vegyes tannyelvű iskolát85 tartott fenn, de ezek adatai egysé-
gesen voltak feldolgozva. Vélhetően 3 épületről volt szó, amelynek a vezetése 
összevontan működött. Ezzel szemben 1925-ben 186 elemit említ az összeírás, 
vagyis a statisztikai adatokból következtethető iskolaszám csökkenés helytelen 
következtetés lenne. 

A fenntartókra fektetve a hangsúlyt elmondható, hogy továbbra is az 
egyháziak túlsúlya a jellemző az állami és községihez képest, viszont újdonság, 
hogy zsidó vallási iskolák oktattak magyar nyelven a vizsgált évben. 33 állami 
és 1 községi mellett 67 egyházi (43 református, 15 római katolikus 2 kincstári 
(római katolikus), 5 görögkatolikus és 2 zsidó vallási). A zsidó vallási elemik lét-
számnövekedése mellett a római katolikusok iskolái létszámban nem változtak, 
viszont a többinél fogyás a jellemző, a korábban Nagybocskóban oktató Klotild 
vegygyári elemi népiskola már nem szerepelt a forrásban,87 ezáltal a magánkéz-
ben lévő kategória a vizsgált lingva esetén 1925-ös évben megszűnt. 

Az elemibe járó magyar nemzetiség csökkent a tárgyalt 4 év alatt 16 976-
ról 13 334-ra (22%-os csökkenés). A következő okokkal magyarázható e lét-
számcsökkenés: a magyarság negatív demográfiai mutatói a világháború után, 
jelentős emigráció, a görögkatolikus magyarok egy részét 1921-ben magyarnak, 
1925-ben ruszinnak regisztrálták. Tannyelvi bontást a 7. táblázatban közültünk.

7. táblázat: magyar nemzetiségű tanulók száma tannyelvi bontásban

Iskola tannyelve 
1921/22-es tanévben

Magyar nemze-
tiségű tanulók 

száma
%

Iskola tannyel-
ve 1925/26-os 

tanévben

Magyar 
nemzetiségű 
tanulók szá-

ma
%

Magyar 14193 83,6 Magyar 10626 79,7

Cseh és szlovák 207 1,2 Cseh és szlovák 242 1,8

Ruszin 1597 9,4 Ruszin 1728 13,0

Német 24 0,1 Német 25 0,2

Vegyes tannyelvű 
magyar tagozattal 946 5,6

Vegyes tan-
nyelvű magyar 

tagozattal
700 5,2

Vegyes tannyelvű ma-
gyar tagozat nélkül 9 0,1

Vegyes tan-
nyelvű magyar 
tagozat nélkül

13 0,1

Összesen 16976 100 Összesen 13334 100

85 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 77.
86 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 479. sztr. 11.
87 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 484. sztr. 3.
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Az anyanyelvű képzésben résztvevők csökkenéséhez hozzájárultak az iskola-
bezárások, melyek leginkább ezt a kisebbséget érintették; például a magyarság 
szempontjából szórványként kezelendő szolyvai és rahói tankerületben teljesen 
megszűnt az anyanyelvű oktatás. Továbbá hatással volt rá a felekezeti iskolák 
ruszin nyelvűvé válása a nagyszőlősi tankerületben és a Balazsér községben (be-
regszászi inspektorátus). 

Összegzés

A Csehszlovák Köztársaság egy nemzetiségi és vallási szempontból ve-
gyes régiót próbált oktatásilag is integrálni, az eltérő oktatási hagyományokkal 
rendelkező tartományok oktatási szempontból való egységesítését fő prioritás-
ként kezelték az 1920-as évek elején. Az elemi és polgári iskolákat átalakította 
az ország nyugati részére jellemző minta szerint, a kötelező iskoláztatást 6-ról 
8 évre növelte. Az alsó fokú népiskolák tekintetében a tárgyalt 1921/22-es és 
1925/26-os tanévek közötti időszakban növelte az iskolák számát, ezzel pár-
huzamosan az államilag fenntartott intézmények aránya és száma enyhén nö-
vekedett. Mind a kötelező iskoláztatásnak a növelése, mind az elemi iskolaszám 
növekedés Kárpátalja oktatása tekintetében pozitív eredménynek számított. 

A cseh tannyelvű iskolák képezték az arányában leginkább gyarapodó 
csoportot, mely igyekezett a területre érkező és letelepedő hivatalnokok és te-
lepesek igényeit is kielégíteni az autochton lakosságon túl. Gyakorlatilag közel 
minden járási székhelyen indult cseh tannyelvű elemi iskola. A szlovák tannyelvű 
oktatás esetében kevés változás történt a 4 év alatt. Regionális jellegzetesség, 
hogy továbbra is a Szlovenszkóval határos isnpektorátusban működött a legtöbb 
ezen a két nyelven oktató elemi, de az Ungvár központú kiemelhető. Az anya-
nyelven tanulók számát és arányát növelni tudták, több mint 4/5-ük tartozott e 
csoportba az 1925-/26-os tanévben.

A magyarság szempontjából a kisebbségi sorba kerüléssel egy időben 
szembesülni kellett azzal, hogy a zsidó és görögkatolikus vallásúakat az állam 
igyekezett nem magyar nyelvű iskolába átcsoportosítani. Az átlagnál nagyobb 
mértékben csökkenő gyereklétszám, melyet az elvándorlás is generált, párosult 
egy csökkenő iskolalétszámmal, amely a szórvány területen élő gyereket érin-
tette leginkább negatívan a rahói és szolyvai inspektorátusban. A korábban 
magyar nyelven oktató görögkatolikus felekezeti fenntartású iskolák közel fe-
lét átalakították ruszin tannyelvűre. Többek között ezen okok miatt is a ruszin 
nyelven tanulók aránya megnőtt, de az államnyelven való tanulás is népszerűbb 
lett. Egyetlen pozitívumként említhető, hogy a vizsgált 1925/26-os tanévben az 
1921/22-es tanévhez képest már Ungváron és Beregszászban működött zsidó 
vallási iskola, mely a tárgyalt nemzet nyelvén oktatott több mint 500 gyereket.

A román nemzetiségűek tanügyi szempontból vegyes helyzetben 
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voltak. A fenntartói háttér teljesen állami lett az 1925/26-os tanévre, míg az 
1921/22-esben a görögkatolikus gyülekezetek 2 román tannyelvű elemit mű-
ködtetett. Pozitívumként említhető a növekvő beiskolázás, valamint, hogy to-
vábbra is 99% feletti a román egytannyelvűbe vagy tagozattal rendelkező több 
tannyelvű elemibe járók aránya. Negatívum, hogy 5-ről 4-re apadt az iskolák 
száma a két tanév közötti időszakot vizsgálva.

A németek esetében az egytannyelvűek növekedése a különböző tan-
nyelvűek csökkenésével járt. A római katolikus egyház által finanszírozott ele-
mik számban meghaladták az államiakét mindkét vizsgált tanévben. A gyerek-
létszám a kárpátaljai átlaghoz képest (9%) kisebb mértékben csökkent (2,2%). 
Regionálisan továbbra is a munkácsi tankerület kiemelkedik a 7 német tannyelvű 
elemijével, pozitív fejlemény, hogy az ilosvai inspektorátusban is nyílt egy iskola, 
mely német nyelven oktatott. A németség szempontjából negatív irányba moz-
dult el az anyanyelvet választók aránya, melynek az indikátora kutatásunk szerint 
leginkább a Rahó településen az 1925/26-os tanévben az 1921/22-eshez képest 
nagy számban ruszin iskoláztatásban résztvevő németek voltak.

A zsidó nemzetiségűekhez leginkább a zsidó vallási elemik, héderek és 
talmud-tórák köthetőek. Az államilag regisztrált héber oktatás e korszakban élte 
reneszánszát. Főleg nagy létszámú közösségek tartottak fenn ilyen intézményt: 
Munkács, Nagyszőlős, Huszt, Ungvár. Az ide járók aránya a tanulmányunkban 
vizsgált periódusban megnőtt, mindazonáltal továbbra is a beiskolázott zsidó 
nemzetiségűek mindösszesen 4,6% választotta az oktatás eme típusát. Ezzel 
párhuzamosan az államnyelven tanulók létszámnövekedése és a ruszin tannyel-
vű iskolát választók létszámcsökkenése volt a trend. Említést érdemel az a 2 zsi-
dó vallási intézmény, ahol a források tanúsága szerint magyarul folyt az oktatás 
hasonló létszámú gyereket oktatva, mint a héber intézményekben. A héderekről 
és talmud-tórákról összeállított 1925-ös statisztika fontos információs adalék, 
bár, mint jeleztük, helyenként pontatlan. Viszont a tankerületekre lebontott for-
rásbázis egy további tanulmány gerincét képezheti.

Kárpátalja legnépesebb nációja a ruszin volt. A ruszin tannyelvű elemi 
szintű iskolarendszer a legkiterjedtebb és legszámosabb volt Ruszinkóban. Min-
den tankerületben voltak ruszin nyelven oktató elemik. A Csehszlovák állam 
törekedett a korszakban új iskolák építésével és megnyitásával bővíteni az okta-
tási palettát. Az ökörmezői tankerületben 1925-re új iskolák nyitásával több száz 
gyerekkel növelték az oktatási régióban a beiskolázott ruszinok létszámát. Az 
anyanyelvű elemibe járók aránya a vegyes iskolába járókkal együtt elérte a 99%-
ot az 1925/26-os tanévben, ami nagyon jó mutatónak számított. 

Mindezzel együtt a gyereklétszám Kárpátalján csökkent az 1925/26-os 
tanévben az 1921/22-es tanévhez képest, Pešina szerint Kárpátalját a háborút 
követően 1925-ig negatív demográfia jellemezte és ez kihatott az iskolarendszer-
re, ezen belül az általunk kutatott elemi oktatásra is.
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Popély Gyula: Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlo-
vák Köztársaságban (1918-1925). Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1995. 
210.

Mellékletek

1.1. táblázat: 1921-es statisztika elemi iskolái fenntartói és tannyelvi bontásban az összesítésnél a 
zárójelben a közigazgatásilag Szlovenszkóhoz tartozó elemi adatival együtt 88

Tankerület magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Rahó

Állami 1 10 11

Görögkatolikus 11 11

Római kato-
likus 1 1 2

Magán 1 1

Összesen 3 22 25

Beregszász magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 15 1 1 17

Görögkatolikus 5 1 6

Református 17 17

Római kato-
likus 4 4

Községi 1 1

Összesen 42 2 1 45

Nagyberezna magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 1 26 27

88 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 5, 15, 22, 28, 36, 50, 59, 65, 66, 77, 81, 85, 91.
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Görögkatolikus 25 25

Kincstári 1 4 5

Összesen 2 55 57

Szolyva magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 28 2 30

Görögkatolikus 16 16

Római kato-
likus 1 1

Községi 1 1

Összesen 44 1 3 48

Ilosva magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 19 19

Görögkatolikus 13 13

Összesen 32 32

Nagyszőlős magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 3 15 18

Görögkatolikus 3 26 29

Református 11 11

Római kato-
likus 4 4

Községi 1 1

Összesen 22 41 63

Oroszvég magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 1 14 2 17

Görögkatolikus 19 19

Református 1 1

Összesen 1 1 33 2 37

Técső magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 1 16 3 20

Görögkatolikus 15 2 17

Református 1 1

Kincstári 2 2 4

Zsidó vallási 1 1
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Összesen 2 34 5 2 43

Munkács magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 5 17 2 10 34

Görögkatolikus 16 16

Református 7 7

Római kato-
likus 1 4 5

Összesen 13 33 6 10 62

Ökörmező magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 8 8

Görögkatolikus 9 9

Összesen 17 17

Ungvár magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 7 3 16 26

Görögkatolikus 2 21 23

Református 10 10

Római kato-
likus 6 4 10

Kincstári 1 1 2

Összesen 24 10 37 71

Szlovákiához 
tartozó tele-
pülések

magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 2 5 7

Görögkatolikus 2 2

Református 1 3 4

Római kato-
likus 2 3 5

Összesen 5 13 18

Kárpátalja magyar cseh és 
szlovák ruszin román német vegyes összesen

Állami 32 (34) 5 (10) 170 3 2 15 227 
(234)

Görögkatolikus 8 2 (4) 172 2 184 
(186)

Református 47 (48) 0 (3) 47 (51)
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Római kato-
likus 16 (18) 4 (7) 1 4 1 26 (31)

Községi 2 1 3

Kincstári 1 2 6 2 11

Zsidó vallási 1 1

Magán 1 1

Összesen
107 

(112) 13 (26) 350 5 9 16 518 
(500)

1.2 táblázat: 1925-ös statisztika elemi iskolái fenntartói és tannyelvi bontásban, az összesítésnél záró-
jelben közöltük a Huszt tankerület adataival együttes számokat 89

Tanfelügyelő-
ségek

ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Rahó

Állami 2 15 17

Görögkatolikus 6 6

Zsidó vallási 1 1

Összesen 2 21 1 24

Beregszász
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 14 1 3 1 19

Görögkatolikus 4 2 6

Református 14 14

Római kato-
likus 4 4

89 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 476. sztr. 3.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 477. sztr. 5.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 478. sztr. 9.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 479. sztr. 11 –12.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 481. sztr. 8, 15.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 483. sztr. 7, 12.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 484. sztr. 3.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 485. sztr. 7.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 486. sztr. 7 –8.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 487. sztr. 6, 13.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 488. sztr. 2, 17 –18.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 489. sztr. 12 –13.
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Községi 1 1

Egyesületi 1 1

Zsidó vallási 1 1

Összesen 38 1 5 1 1 46

Nagyberezna
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 3 24 1 28

Görögkatolikus 28 28

Kincstári 1 3 4

Községi 1 1

Összesen 4 56 1 61

Szolyva
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 2 33 35

Görögkatolikus 20 20

Római kato-
likus 1 1

Összesen 2 53 1 56

Ilosva
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 3 20 1 24

Görögkatolikus 14 14

Összesen 3 34 1 38

Nagyszőlős
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 4 1 15 20

Görögkatolikus 34 34

Református 13 13

Római kato-
likus 3 3

Községi 2 2

Magán 1 1

Összesen 20 1 51 1 73
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Oroszvég
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 1 14 1 16

Görögkatolikus 22 22

Református 1 1

Összesen 1 1 36 1 39

Técső
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 3 23 2 2 30

Görögkatolikus 8 8

Református 1 1

Római kato-
likus 1 1

Kincstári 3 2 1 6

Összesen 2 3 34 2 2 3 46

Munkács
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 5 2 13 3 3 26

Görögkatolikus 12 12

Református 6 6

Római kato-
likus 1 4 5

Zsidó vallási 1 1

Összesen 12 2 25 0 7 1 3 50

Ökörmező
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 12 12

Görögkatolikus 12 12

Zsidó vallási 2 2

Összesen 24 2 0 26

Ungvár
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes
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Állami 6 5 15 26

Görögkatolikus 1 2 21 24

Református 8 8

Római kato-
likus 6 3 9

Kincstári 1 1 2

Zsidó vallási 1 1 2

Összesen 23 11 36 1 0 71

Huszt
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 1 1 21 1 24

Görögkatolikus 15 15

Református 3 3

Kincstári 2 2

Magán 1 1

Összesen 6 1 36 1 1 45

Kárpátalja
ma-
gyar

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin román német héber vegyes összes

Állami 29 (30) 23 (24) 187 
(208) 2 4 8 (9) 253 

(277)

Görögkatolikus 5 2 179 
(194)

186 
(201)

Református 43 (46) 43 (46)

Római kato-
likus 15 3 5 23

Községi 1 3 4

Kincstári 1 (3) 2 6 2 1 12 (14)

Zsidó vallási 2 5 7

Egyesületi 1 1

Magán 1 (2) 1 (2)

Összesítés
96 

(102) 30 (31) 375 
(411) 2 11 7 (8) 9 (10) 530 

(575)
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2.1 táblázat: 1921-es statisztika tanulói létszám adatai tannyelvi és nemzetiségi kategorizálásban, eh-
hez mellékeltünk százalékos bontást, a táblázat alján pedig a közigazgatásilag Szlovenszkóhoz tartozó 

települések adatai találhatók90

Kárpátalja cseh 
és 

szlo-
vák

ru-
szin

né-
met

ma-
gyar

len-
gyel

zsidó ro-
mán

egyéb összes

magyar 11 494 10 14193 2 1531 2 16243

ruszin 448 46744 371 1597 24 7799 1 7 56991

Szlovák és cseh 1066 31 4 207 6 314 4 1632

német 31 997 24 3 8 1 1064

román 2 1 102 550 655

ru.-magy.-cseh 18 156 1 362 298 835

ruszin- magyar 21 824 19 584 9 913 2370

ruszin- német 2 148 285 7 47 2 491

szlovák-német 23 1 51 2 77

összesen 1589 48431 1739 16976 44 11012 554 13 80358

Százalékban szlo-
vák

ru-
szin

né-
met

ma-
gyar

len-
gyel

zsidó ro-
mán

egyéb összes

magyar 0,7 1,0 0,6 83,6 4,5 13,9 15,4

ruszin 28,2 96,5 21,3 9,4 54,5 70,8 0,2 53,8

cseh és szlovák 67,1 0,1 0,2 1,2 13,6 2,9 30,8

német 0,1 57,3 0,1 6,8 0,1 0,2

román 0,004 0,1 0,9 99,3

ruszin-magyar-
cseh

1,1 0,3 0,1 2,1 2,7

ruszin-magyar 1,3 1,7 1,1 3,4 20,5 8,3

ruszin-német 0,1 0,3 16,4 0,04 0,4 0,4

szlovák-német 1,4 0,002 2,9 0,01

összesen 100 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0

Szlovenszkóhoz 
csatolt telepü-
lések

cseh 
és 

szlo-
vák

ru-
szin

né-
met

ma-
gyar

len-
gyel

zsidó ro-
mán

egyéb összes

magyar 0 1 0 671 0 87 0 2 761

szlovák 972 0 0 28 0 38 0 0 1038

összesen 972 1 699 125 2 1799

90 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 8, 14, 25, 27, 34, 53, 56, 62, 69, 74, 82, 88, 94.
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2.2 táblázat: 1925-ös statisztika tanulói létszám adatai tannyelvi és nemzetiségi kategorizálásban, 
ehhez mellékeltünk százalékos bontást Huszt tankerület nélkül 91

Tan-
nyelv

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin német ma-
gyar

len-
gyel zsidó román egyéb összes

magyar 22 197 11 10626 1656 1 1 12514

cseh és 
szlovák 1381 192 17 242 20 882 3 2737

ruszin 215 43936 534 1728 27 6675 0 5 53121

héber 500 500

német 26 47 923 25 29 1050

román 50 258 308

ru.-
német 38 213 1 28 0 280

ru.-
magyar 1 479 2 700 545 1 1728

ru.-
szlovák 67 164 3 26 260

ru.-
román 2 9 459 359 829

összesen 1712 45055 1700 13334 47 10850 618 10 73327

Kárpát-
alja

cseh 
és 

szlo-
vák

ruszin német ma-
gyar

len-
gyel zsidó román egyéb összes

magyar 1,3 0,4 0,6 79,7 15,3 0,2 10,0

cseh és 
szlovák 80,7 0,4 1,0 1,8 42,6 8,1 30,0

ruszin 12,6 97,5 31,4 13,0 57,4 61,5 50,0

héber 4,6

91 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 476. sztr. 6.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 477. sztr. 2.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 478. sztr. 12.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 479. sztr. 5 –6.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 481. sztr. 4, 12.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 483. sztr. 4, 10.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 484. sztr. 6.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 485. sztr. 4.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 486. sztr. 1 –2.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 487. sztr. 3, 10.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 488. sztr. 9 –11.



Fekete Gábor

44

német 1,5 0,1 54,3 0,2 0,3

román 0,5 41,7

ruszin-
német 0,1 12,5 0,01 0,3

ruszin-
magyar 0,1 1,1 0,1 5,2 5,0 10

ruszin-
szlovák 3,9 0,4 0,02 0,2

ruszin-
román 0,004 0,1 4,2 58,1

összesen 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0

2.3 táblázat: 1925-ös statisztika tanulói létszám adatai tannyelvi és nemzetiségi kategorizálásban, 
ehhez mellékeltünk százalékos bontást Huszt tankerülettel együtt, vagyis teljes Kárpátalja 92

Kárpát-
alja

cseh 
és 
szlo-
vák 

ruszin német ma-
gyar

len-
gyel 

zsidó román egyéb összes

magyar 22 199 11 11034 1705 1 1 12973

cseh és 
szlovák 1413 193 17 243 20 937 3 2826

ruszin 219 48899 534 1764 27 7935 1 6 59386

héber 556 556

német 26 47 923 25 29 1050

román 50 258 308

ruszin-
német 56 271 12 35 2 376

ruszin-
magyar 1 479 2 700 545 1 1728

ruszin-
szlovák 67 164 3 26 260

ruszin-
román 2 9 459 359 829

összesen 1748 50039 1758 13790 47 12277 619 13 80292

92 KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 489. sztr. 7 –8. és II.2. táblázat alapján
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„A kiket a kenyér kényszerített falura”  
A Felsőbaranyai Egyházmegye lelkészeinek vé-

leménye a kisipari munkáról 1934-ben*
koloH gábor**

A falusi kisiparosok alatt a kevés segéderővel, vagy segéderő nélkül dolgozó, a 
kispolgári jelleget némiképp magukon viselő, környezetükben a tájékozottabb, 
olykor a kisközösség hivatali funkcióit is viselő foglalkozási réteg képviselőit 
értem. A témával korábban foglalkozó, vagy az azt érintő tanulmányok ug-
yanis, úgy a vizsgált – két háború közötti – korszakban, mint manapság, nem 
a kisipari kategóriába tartozó foglalkozások felsorolására, hanem az adott tár-
sadalmon belüli pozicionálásukra törekszenek: így válik fontossá a település 
rangjától függő elkülönítés, amely kapcsán a városi kisiparos erős kispolgári, 
míg a falusi gyengébb kispolgári és számos esetben paraszti jelleggel is bír.1 
Ezt Erdei Ferenc az igények szülte specializációs kényszer eltérő intenzitásával 
magyarázta, bár más oldalról az egyén kisvároson vagy falun belüli lehetősége 
és kínálatának keresettsége is eltérő módon hathatott a mellékes foglalkozások 
megválasztására.2 A kisiparosok helyzetét árnyalta továbbá az a tény, hogy a 18. 

*A tanulmány az MTA−ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport támogatásával készült. Köszö-
nettel tartozom Vörös Boldizsárnak a kézirat elkészítéséhez nyújtott módszertani útmutatá-
sáért.
** Koloh Gábor. MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport. koloh.gabor@gmail.com
1 Földes Ferenc: Munkásság és parasztság kulturális helyzete Magyarországon. Cserépfalvi Kiadó, 
Budapest, 1941. 59.; Tímár Lajos: Területi különbségek a városi kispolgári rétegek társadalmi 
helyzetében és mobilitási viszonyaiban. In. L. Nagy Zsuzsa (szerk.): Iparosok és kereskedők a két 
világháború közötti Magyarországon. MTA TTI, Budapest, 1994. 56.; Weis István: A mai magyar 
társadalom. In. Gyáni Gábor (szerk.): Magyarország társadalomtörténete II. 1920−1944. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 19.; Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között. 
In. Gyáni Gábor (szerk.): Magyarország társadalomtörténete II. 1920−1944. Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest, 1995. 80.
2 „A falusi kisipar és kiskereskedelem főképp abban különbözik a várositól, hogy távolról sem specializáló-
dott úgy ebben a korszakban sem. Ehhez mérten racionális szakszerűsége sem volt olyan fejlett, sokkal inkább 
hozzá volt még kötve hagyományos szükségletekhez és hagyományos termelőeljárásokhoz.” Erdei: 1995, i. m. 
82.; „A magyar kisiparos még a XIX. század utolsó évtizedeiben is egyik legerősebb tényezője volt a vidéki, 
különösen kisvárosi életnek. (…) A kisiparosréteg nagyobb műveltsége, olvasottsága révén könnyűszerrel 
jutott vezető szerephez a faluban, tömegei révén azonban a kisváros jellegét is meghatározta.” Weis: 1995, 
i. m. 19.; Bene Lajos: A magyar falu társadalma. Kiadja a »Falu« Országos Földmives Szövetség, 
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századi iparosvándorlástól kezdve számításba jött a nemzetiségük is, tekintve, 
hogy a Kárpát-medencébe érkezők döntően németnyelvű területről jöttek.3 A 
meghatározást emellett színesíti, hogy a kisebb településen betöltött többes 
funkciójuk olyan értelemben is átmenetinek minősült, hogy az aggregált statisz-
tikai adatokból (elsősorban a népszámlálásokból) megismerhető számuk értel-
mezése nehéz, hiszen az a foglalkozási csoportokat egymástól elkülönítve ke-
zelte és nem számolt a lehetséges kombinációkkal.4

Kutatásom, amely a dél-baranyai és ezen belül különösen a vajszlói 
anyakönyvi kerület születésszabályozásának demográfiáját, illetve a gazdaság- 
és társadalomtörténeti hátterét igyekszik feltárni, a hosszú távú termékenysé-
gi eredmények vizsgálatát foglalkozásszerkezeti elemzéssel is kiegészíti. Az így 
alkalmazott főbb társadalmi csoportok esetén a falusi kisiparos – általában a 
kiskereskedővel együtt – közös csoportot alkot: a főbb foglalkozási csoporto-
kon belüli finomabb cizellálás a rekonstruálható családok száma reprezentati-
vitásának függvénye. Ugyanakkor a kutatás során felhasznált források lehetővé 
teszik, hogy kérdéseket fogalmazzak meg (vagy helyesebben: fogalmazzak újra) 
a falusi kisipari pályára vonatkozóan. Ebből a tekintetből tehát dolgozatom egy 
elővizsgálat, amely egy kisebb társadalmi csoport élethelyzetének és lehetősége-
inek jobb megértését célozza.

A kisiparos réteg vizsgálata iránt az utóbbi három évtizedben megélén-
kült az érdeklődés. A kisebb területi egységekre, egy-egy településre, régióra 
vagy megyére koncentráló elemzések mellett L. Nagy Zsuzsa országos léptékű 
vizsgálatát érdemes kiemelni. Mivel a hivatkozott szakirodalmak szinte kivétel 
nélkül megteszik, a hazai kisipar történetét vázlatosan kívánom összefoglalni, 
az országos szint után a dél-dunántúli és szorosabban a Baranya megyei ered-
ményekre fókuszálva. A történeti áttekintésnél a szakirodalom alapvetően Ránki 
György tanulmányát (A kisipar szerepe a magyar kapitalista fejlődésben) követi, ah-
hoz igazítja a helyi viszonyok bemutatását. Ránki a 19. század 50−70-es éveire 
vonatkozóan megállapítja, hogy a magyar ipar képtelen túljutni a kisárutermelés 
színvonalán, a magyar kapitalista fejlődés alapvetően annak konzerválódását se-

Budapest, 1925. 142.
3 Paládi-Kovács Attila: Kisiparosok. In. Paládi-Kovács Attila (szerk.): Magyar néprajz VIII. Tár-
sadalom. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 312.
4 Természetesen a probléma nem új keletű, Keleti Károly a következőkkel indokolta a gyakor-
latot: „A foglalkozási viszonyok kitüntetése népszámlálás alkalmával mindenkor a legnehezebb feladatokhoz 
tartozik. Nehéz pedig e feladat, mert ilyenkor, t. i. számlálás alkalmával nem a foglalkozásra, hanem az 
egyénre kell súlyt fektetni, nehogy kettős számbavételek az eredeti számot megmásitsák. Igy tehát az illetőnek 
csak főfoglalkozása vehető tekintetbe, a mellékfoglalkozásnak pedig - melyek, nemzetgazdaságilag tekintve, 
a főfoglalkozásnál is fontosabbak lehetnek - tekinteten kivül kell maradniok.” Keleti Károly: Hazánk és 
népe a közgazdaság és a társadalmi statistika szempontjából. Kiadja Ráth Mór, Budapest, 1873. 50.
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gítette elő. Az 1872. évi VIII. törvény a céhrendszert felszámolta és ipartestüle-
teket hozott létre, de a törvény nem határozta meg az ismeretek elsajátításának 
szigorú feltételeit és ez – ha történt is némi előrelépés –, korszakunkban is így 
maradt. Az 1884. évi XVII. törvénycikk az ipartestületek mellett az ipartársu-
latokba való tömörülést is lehetővé tette, amely a képesítés nélküli mesterséget 
űzőknek szintén szervezeti lehetőséget biztosított.5 

Az 1890-es évektől kibontakozó és rohamosan terjeszkedő hazai kapita-
lizmus nagyipari termelésének a kisipar egy kiegészítő, bázisjelleget adott (nyil-
ván elsősorban a fővárosi és nagyobb városok esetében). A fejlődést ösztönözte 
az I. világháborút követő inflációs konjunktúra, amelyet az 1925−26-os szanálási 
válság zárt le. Az 1922-ben elfogadott ipartörvény (1922: XII. tc.) ugyanakkor 
rámutat, hogy az iskolai végzettség megkövetelése ekkor is eredménytelen ma-
radt.6 A gazdasági válság éveiben a kisipari termelés összezsugorodott, a termelés 
mértéke számottevően csökkent. Weis István szerint helyzetüket súlyosbította, 
hogy forgótőkével nem rendelkeztek.7 Az 1936-ban hozott, az iparostanoncok 
legalább hatosztályos alapképzettségét elrendelő törvény (1936: VII. tc.) a gya-
korlatban kevéssé volt hatékony.8 A II. világháború kitörése előtti hadigazdaság 

5 Ránki György: A kisipar szerepe a magyar kapitalista fejlődésben. In. Berend T. Iván–
Ránki György: Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és Kelet-Európa XIX-XX. századi 
történetéről. Magvető, Budapest, 1974. 176.; L. Nagy Zsuzsa: Az iparosok, a kereskedők és az 
iskola. In. L. Nagy Zsuzsa (szerk.): Iparosok és kereskedők a két világháború közötti Magyarországon. 
MTA TTI, Budapest, 1994. 7.; Béres Katalin: Zalaegerszegi kisiparosok a századfordulón. 
In. Degré Alajos, Halász Imre (szerk.): Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 
1984-1985. Zalai Gyűjtemény 21. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1985. 121.; Szabadfalvi 
József: Herman Ottó a modern kisipar megteremtéséért. In. Szende Katalin−Kücsán József  
(szerk.): Isten áldja a tisztes ipart. Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. A Soproni Múzeum kiad-
ványai 3. Soproni Múzeum, Sopron, 1997. 157.; Novák Zsuzsa: A sárvári kisipar története. In. 
Savaria - A Vas Megyei Múzeumok értesítője 23/1. Szombathely, 1996. 136.
6 Ránk: 1974, i. m. 178−204.; Sipter Gézáné: A kézműipar és kisipar Tolna megyében 
1920−1948. Tanulmányok Tolna megye történetéből 10. Szekszárd, 1983. 243.; L. Nagy Zsuzsa: 
Iparosok, kereskedők és kispolgárok a két világháború közötti Magyarországon. MTA TTI, Budapest, 
1991. 5−6.; Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a Horthy-korban. In. Gyáni 
Gábor−Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osi-
ris, Budapest, 1998. 299.
7 „Természetesen a mai kisiparosság a múlt hibáin tanult, és nemcsak általános műveltségi szintje, hanem 
szakmabeli jártassága révén is az ipari termelés nemzetközi viszonylataiban is megállja helyét. Sajnos a 
gazdasági válság ezt a forgótőkével rendszerint nem rendelkező és magasabb életigényekkel bíró réteget egészen 
közelről sújtja; innen erednek az elkeseredett panaszok a kisiparosok különböző ülésein.” Weis: 1995, i. 
m. 19.
8 L. Nagy: 1994, i. m. 7.
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a kisiparosok helyzetén ismét javított. 
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ami országosan elmondható, számos 

esetben nem tükröződik egy-egy település, régió példáján. Gödöllő esetében a 
kutatások például a szektor stagnálását mutatták ki, míg Somogy megyében – 
hasonlóan a 19. század végi, országos tendenciához – a kisipar szolgáltató funk-
ciója kapott jelentős szerepet.9 Tolna megye esetében a kutatások a nagybirtok-
rendszer kisiparra gyakorolt konzerváló szerepét hangsúlyozzák akképpen, hogy 
a regionális nagyipar nem ide, hanem a szomszédos megyékbe koncentrálódott. 
Az országos eredményekhez csak a könnyű- és a textilipari tevékenység fejlődé-
se igazodott, de a gazdasági válság itt is számottevően csökkentette a kisiparosok 
keresletét.10 A pécsi kisiparról B. Horváth Csilla megállapította, hogy az 1930-as 
években számottevő részük „már csak javítási és szolgáltatási munkát végzett. Súlyos 
munkanélküliséggel kellett küzdeniük, amelynek megszüntetésére minden lehetőséget meg-
ragadtak.”11 A vizsgálatunk alá vont dél-baranyai falvak szempontjából Kopasz 
Gábor tesz releváns megállapítást, nevezetesen, hogy az I. világháborút követő 
szerb megszállást – amely Baranya megye déli részét is érintette – többek mellett 
a helyi kisiparosok is komolyan megsínylették – és ennek emléke 15 év múlva 
még eleven lehetett.12

A dél-baranyai falusi kisiparra vonatkozó kérdéseim a Fülep Lajos által ösz-
szeállított és Nyáry Pál felsőbaranyai esperes által 1934-ban az egyházmegyéjé-
ben körözött 46 pontos kérdőív 6−8. kérdései. A kérdések eredeti formájukban 
a következők:

9 Réti (Lantos) László: Gödöllő közállapotai és a helyi gazdaság a két világháború között. 1. A kisipar. 
Gödöllői Múzeumi Füzetek 9. Gödöllő Városi Múzeum, Gödöllő, 2007. 50.; L. Nagy Zsuzsa: A 
haszonbérből élő kispolgár. Kisiparosok és kiskereskedők a két világháború közötti Magyaror-
szágon. Multiplex Media - Debrecen U. P., Debrecen, 1997. 139.
10 Sipter: 1983, i. m. 223−232.
11 B. Horváth Csilla: Mozaikok a pécsi kisipar történetéből az 1930-as években. Janus Pannonius 
Múzeum Évkönyve 19 (1974). Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1977. 161.
12 „Pécs és Baranya megye a megszállás következtében jóformán teljesen el volt zárva. (…) Miután a megye 
lakossága kívánta a magyar gazdasági életbe való bekapcsolódást, nem történt meg a koronának dínárra való 
becserélése, sőt a forgalomban levő pénzek másodszori lebélyegzése sem. Ebből is következett, hogy különböző 
pénznemek voltak forgalomban: Pécsre áramlottak az Osztrák-Magyar Monarchia területén alakult álla-
mokból az értéküket vesztett különböző pénzfajták. Pécsett már 1920 elejétől kezdve a pénzintézetek nem 
rendelkeztek olyan fizetési eszközökkel, amelyekkel a kézművesek ártermelésükhöz, iparcikkeik gyártásához 
a szükséges nyersanyagokat beszerezhették volna. A pénzválság okozta kár és haszonkiesés elviselhetetlen 
teherként nehezedett a kisiparosokra és kiskereskedőkre.” Kopasz Gábor: A baranyai kisipar és a 
kézműiparosok helyzete a szerb megszállás alatt (1919−1921). In. Szita László−Vonyó József  
(szerk.): Történeti tanulmányok Dél-Pannoniából. I. Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, 1988. 131.
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6. kérdés: Télen dolgoznak-e valamilyen háziipari téren?
7. kérdés: Ipari pályára mennek-e? Van-e az iparosnak megélhetése? 
8. kérdés: Sok-e a német iparos? Mi a véleményük az ipari munkáról, pályáról?
Mielőtt a kérdéseket értelmezném, röviden a kérdőív keletkezésének 

hátterét ismertetem. A Horthy-korszak népesedési politikáinak és programjai-
nak elemzése indokolja, hogy nagyobb hangsúly kerüljön a lelkészi tevékenység 
vizsgálatára is. Az állami népesedési politika ugyanis, bár különböző akciók út-
ján megpróbálta elérni, hogy a születésszám emelkedjen, összességében nem ért 
el számottevő eredményt (lásd például a kevésbé sikeres állami telepítéseket).13 
Ezzel egyidejűleg jelentős ellenzéki népesedési programok fogalmazódtak meg, 
amelyek azonban csak az erős színvonalbeli különbségek hangsúlyozásával em-
líthetők egymás mellett. Mindezekkel egyidőben a református egyház részéről 
is kirajzolódott egy cselekvési program, amelynek mibenlétét Spannenberger 
Norbert így foglalta össze: „Ebben a szövegkörnyezetben tematizálták újra a református 
‘egykés’ falvak problémáját Kiss Géza kákicsi és Fülep Lajos zengővárkonyi lelkészek. Ez 
e téma persze korántsem volt új, hisz már a dualizmus idején is számos tanulmány anyagát 
képezte. Ami új volt, az a hangnem, egy tudós–lelkész érzelmekre hatni akaró és tudó dör-
gedelme intellektuel körökben.”14 

Fülep aktivitását illetően a korszakkal, illetve a témával foglalkozók köré-
ben az egykézésről írt, a Pesti Naplóban folytatásokban megjelent cikkei ismertek 
és szintén ismert nemcsak a Nyugat egyke-vitájában történő felszólalása, de az 
a tény is, hogy Illyés Gyula nagyhatású Pusztulás című útirajzának inspirálója 
Fülep személye és tudása volt.15 A fentieknél azonban sokkal jelentősebb, ámde 
tartalmilag ismeretlen Fülep Lajosnak az a tevékenysége, amelyet az egykézés 
feltérképezésének – és tervei szerint megállításának – érdekében fejtett ki. En-
nek okán Fülep egy, a Felsőbaranyai Egyházmegye lelkészeinek szánt kérdőívet 
állított össze, amely az érintett települések történeti, gazdasági, szociális, vallási, 
erkölcsi, demográfiai és még számos egyéb jellemzői felől érdeklődött. A kérdő-

13 Az 1936. évi XXVII. törvénycikk rendelkezett az úgynevezett „állami telepítési akcióról”.
14 Spannenberger Norbert: Az író felelőssége avagy hogyan némult el a hidasi harang? In. 
Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im südöstlichen Mitteleuropa. Festschrift 
für Gerhard Seewann zum 65. Geburtstag. Ünnepi kötet Gerhard Seewann 65. születés-
napjára. Herausgegeben von/Szerkesztette: Zsolt Vitári. Pécs: Universität Pécs / Pécsi 
Tudományegyetem, 2009. 89.
15 Fülep Lajos: A magyarság pusztulása. Pesti Napló, 1929. 11. 10., 11. 17., 11. 26., 12. 4., 12. 
15.; Fülep Lajos: Mit mond a szemtanú? In. Téglás János (szerk.): Elfogy a magyarság? A Nyugat 
ankétja (1933-1934). Tótfalusi Tanny, Budapest, 1992.; Illyés Gyula: Pusztulás. In. Téglás János 
(szerk.): Elfogy a magyarság? A Nyugat ankétja (1933-1934). Tótfalusi Tanny, Budapest, 1992. 
3−34.
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ívet az egyházmegye esperesének, Nyáry Pálnak továbbította, aki néhány, Kiss 
Gézától átvett kérdéssel kiegészítve, továbbította azt az említett lelkészeknek. 
A 70 lelkipásztortól beérkezett válaszokat Nyáry azzal a kéréssel adta át Fülep-
nek, hogy feldolgozásuk után igényt tart az iratanyagra.16  Az azonban Füleptől 
Fodor Andráshoz került, aki később az MTA Kézirattára részére adta át, s így 
került vissza a Fülep-hagyatékba. Fülep kézirati anyagát a hidasi haranglopás 
kapcsán vizsgáltam, amikor ezeket a jelentéseket megtaláltam. Az iratanyag jel-
legében eltér a korábbi, a kisiparosok társadalmi helyzetét vizsgáló kutatások 
forrásanyagától, így elemzése fontosnak mutatkozik.17

Az iratanyagot ezt követően – átgépelve – rögzítettem, néhány különö-
sen érdekesről másolatot készítettem (mint például Kiss Géza kákicsi, vagy a 
magát kommunistának valló besencei lelkész jelentéséről). Az így felvett anyagot 
a települések és a kérdőpontok tengelyein elhelyezve táblázatba rendeztem, va-
lamint az összetett kérdéseket részkérdésekre bontottam. Az értelmezés mód-
szerét tekintve a feldolgozásból világossá vált, hogy arra a survey-elemzés nem 
alkalmas, mivel többször előfordult, hogy a kérdőpontra egyáltalán nem szüle-
tett válasz, bár gyakoribb, hogy csak egy-egy részkérdést hagytak megválaszo-
latlanul. Így tehát alkalmasabbnak mutatkozik egy olyan individuális kvantitatív 
tartalomelemzés, amely segítségével a meglévő adatokból tudok következtetése-
ket levonni, annak hangsúlyozásával, hogy a válaszadás nem teljes körű.

Eredmények

A kérdőívben megfogalmazott kérdések öt részkérdést tartalmaznak. A téli há-
ziipar és a német iparosok iránti érdeklődő kérdésekre adott válaszok összes-
ségében egyhangúan és a helyi viszonyok – viszonylagos – ismeretében nem 

16 „Arra kérlek, hogy a felsőbaranyai egyházmegye lelkészei által készített dolgozatokat, felhasználás után, 
légy kegyes hivatalomba visszaküldeni, mert szeretném ezeket egybegyűjtve megőrizni az egyházmegye levél-
tárában.” Nyáry Pál esperes. In. F. Csanak Dóra (szerk.): Fülep Lajos levelezése. Budapest, 1995. 
III. 395.  
17 B. Horváth Csilla a pécsi kisipar vizsgálatakor az országos és helyi statisztikai kiadványok 
és címtárak mellett a korabeli sajtóanyagot, Kovács Katalin a németbólyi céhek elemzéséhez a 
helyi ipartestület iratanyagához használta fel. B. Gál Edit a gyöngyösi mesterek vizsgálatánál a 
hagyatéki leltárakhoz, végrendeletekhez, illetve a születési és házassági anyakönyvekhez nyúlt, 
míg Fári Irén a szegedi kisiparosok kapcsán a név- és címjegyzékük mellett az ipartestületi 
éves jelentéseket használta (B. Horváth: 1977, i. m. 149.; Kovác: 1995, i. m. 177.; B. Gál Edit: 
Életutak, mestersorsok Gyöngyösön. In. L. Nagy Zsuzsa (szerk.): Iparosok és kereskedők a két 
világháború közötti Magyarországon. MTA TTI, Budapest, 1994. 106−107.; Fári Irén: Szegedi kis-
iparosok a 20. század első felében. In. Trogmayer Ottó (szerk.): Múzeumi Kutatások Csongrád 
Megyében 2003. Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, 2004. 67.).
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meglepőek, ellenben több izgalmat rejtenek a mobilitásra, a megélhetésre és a 
szakma megbecsültségére vonatkozó feleletek.

1.táblázat: A válaszadások megoszlása
Egy kér-

désre
Két kér-

désre
Három kérdésre Négy kér-

désre
Öt kérdésre

Nincs válasz 18 17 15 5 2

Van válasz 13

A válaszok megoszlása az 1. táblázatból kiolvasható: összesen két lelkész neg-
ligálta az erre a kérdésekre való válaszadást, míg tizenhárom mindegyik rész-
kérdésre felelt. A válaszadók száma a legproblematikusabbnak – és általam a 
legizgalmasabbnak – tekintett kérdések esetén a legkevesebb, nevezetesen az 
iparosok megélhetésére és az ipari pálya megítélésére vonatkozóknál, de gondot 
okozott annak megválaszolása is, hogy sok-e a német iparos. 

2.táblázat: A téli háziipar szerepe. Forrás: MTAK KIK Ms 4593. 169-252.
Kérdés

Télen dolgoznak-e valamilyen háziipari téren?

Felelet

Nincs válasz 3

Nem tudja 0

Nem dolgoznak 8

Hanyatlóban van 13

Dolgoznak (saját szükségletre) 40

Dolgoznak (eladásra is) 6

Az első kérdésre, nevezetesen, hogy dolgoznak-e télen valamilyen háziipari téren 
a helyiek, a feleletek szerint a saját szükségletre való termelés dominál. Hogy 
pontosan mit értettek a válaszadó lelkészek háziipar alatt és hogy általában mi-
lyen válaszok születtek, azt példázza a csarnótai lelkipásztor, ifj. Horváth Mihály 
megfogalmazása is: „Télen az asszonyok fonással, szövéssel, kézimunkával,a  férfiak söp-
rűkötéssel foglalkoznak. Famunka, vagy más egyéb (szakasztó, pékfonás) csak szorványosan. 
Többnyire mindez a saját szükségletet elégíti ki.”18 A válaszadások további idézését a 

18 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (MTAK KIK) Ms 4593. 
Fülep Lajos egyke-kérdőíve, 180.
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terjedelmi korlátok miatt nélkülözöm.
Előbbinél bővebben kívánok foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy milyen 

mobilitási lehetőséget nyújtott a korszakban a kisipari pálya. Andorka Rudolf  
a két világháború közötti időszak társadalmi zártságát hangsúlyozta, ami mel-
lett azonban néminemű, de csökkenő mobilitással számolhatunk. Ez egyrészt 
az önálló kisiparosok és kiskereskedők arányának csökkenését jelentette a kon-
centrálódó ipar és a nagyvállalatok javára, akkor is, ha feltételezése szerint a kis-
iparosok és kiskereskedők rétege „mintegy fölfogta a munkásságból és a parasztságból 
kiinduló emelkedő mobilitási áramot.”19 A kisiparosok kiskereskedőkkel összevetett 
mobilitási viszonyait ismertetve Andorka arra a megállapításra jutott, hogy a kis-
ipari rétegből mégis inkább a kiáramlás, illetve a kisiparosok fiainak az apáékhoz 
mérten rosszabb életkörülmény vált jellemzővé.20 Tulajdonképpen a paraszti, 
illetve vidéki kisiparos rétegből származó gyerekek lehetséges mobilitási irányát 
vázolta Erdei Ferenc is, amikor az általa nemzeti kispolgárságnak nevezett réteg-
ben jelölte meg azt (ide sorolva például a rendőröket, hivatali altiszteket vagy az 
uradalmi ispánokat). 

L. Nagy Zsuzsa kutatásai cizellálják Andorka hipotézisét: rámutatott, 
hogy a birtokos parasztok számára az ipari pálya elérése könnyebb volt, s fele-
kezeti alapon is kimutatja, hogy a katolikus és az izraelita rétegből rekrutálódott 
inkább ez a réteg, semmint a reformátusokból.21 A pályaválasztás kapcsán kevés-
bé elhanyagolható szerepe lehetett annak is, hogy a családban mennyire régóta 
űzték az iparos szakmát, s nyilvánvaló szerepet játszott, hogy egy-egy kisiparos 
hány segédet foglalkoztatott – utóbbi szempontjából pedig már a századelőn 
sem volt jó a helyzet, amit csak fokozott a tanoncok kiszolgáltatottsága.22 Szek-
szárdi vizsgálatában Szilágyi Mihály összefüggést mutatott ki a születésszabá-

19 Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat, Budapest, 1982. 
56−57.
20 „Az önálló kereskedők és iparosok mobilitási viszonyai bizonyos hasonlóságokat és ugyanakkor határo-
zott különbségeket mutatnak. Hasonlítanak abban, hogy mindkét réteg aránya kisebb az összeírtak között, 
mint az apák között, ennek következtében meglehetősen nagy a kiáramlás e rétegből. Különböznek viszont 
abban, hogy míg az önálló iparosok gyermekeinek, különösen fiainak nagy része rosszabb helyzetbe került 
(munkás, esetleg paraszt lett), az önálló kereskedők fiai és leányai közül lényegesen többen kerültek a szellemi 
rétegbe. Az önálló kiskereskedők rétege tehát - e mobilitási arányszámok alapján ítélve - egészében lényegesen 
közelebb állt a szellemi réteghez, mint az önálló iparosok rétege.” Andorka: 1982, i. m. 60.
21 L. Nagy: 1991, i. m. 7−13.; Uő: 1997, i. m. 143. A felekezeti változóval kapcsolatos megálla-
pítása inkább megfigyelés szintjén marad, részletesebb taglalása, magyarázata elmaradt.
22 Kovács: 1995, i. m. 179.; Szilágyi Mihály: Szekszárd ipara. In. K. Balog János (szerk.): Szek-
szárd város történeti monográfiája II. Szekszárd Város Tanácsa, Szekszárd, 1996. 40−43.; Béres: 
1985, i. m. 124.; Réti (Lantos): 2007, i. m. 51−54.
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lyozás és a gyermekek pályaválasztása között, megállapítása szerint ugyanis az 
egykéző gazdák gyermekei nem kényszerültek rá, hogy apjukétól eltérő pályát 
válasszanak, ellenben a többgyermekes családok gyermekei igen, legyenek azok 
gazda-, zsellér- vagy munkáscsaládok.

3.táblázat: Intergenerációs mobilitás. Forrás: MTAK KIK Ms 4593. 169-252.
Kérdés

Ipari pályára mennek-e?

Felelet

Nincs válasz 13

Nem tudja 0

Nem mennek 31

Mennek 5

Kevesen mennek 20

Sokan mennek 1

A kérdésre adott válaszok összegzése a fenti, 3. táblázatból kiolvasható. Azok 
között, akik azt válaszolták, hogy a református gyermekek ipari pályára nem 
mennek (s összességében ez a válasz dominált), ott azt a gazdaságban levő kevés 
munkaerővel, az arra való igény hiányával magyarázták. Akik azt válaszolták, 
hogy mennek ipari pályára, azok esetében a szegénység, vagy más, vonzóbb pá-
lyák választása jelenik meg indokul, de találkozunk olyan példával is, amikor 
az ipari pálya választása végül kudarcot vallott, így akár többeket is elkedvet-
leníthetett.23 Ugyanakkor annak illusztrálására, hogy az eredményeket csak 
fenntartással fogadhatjuk el (hiszen mégis a nemzet pusztulását vizionáló, így 
eleve prejudikált kérdősorról beszélünk), érdemes szorosabban megvizsgálni a 
vajszlói példát. 

Vajszló a dél-baranyai térségben relatíve központi szerepet töltött be, 
mint körjegyzőségi központ, a régió több mint felét kitevő Ormánság hagyo-
mányosan kulturális központja. A vajszlói családok 18−20. századi vizsgálata 
során összegyűjtött több mint hatezer családból hatszáz olyan, ahol a családfő 
kisiparos vagy kiskereskedő volt: ebből 244 család volt római katolikus, 164 re-

23 „Iparos kevés van, mert kevés kell s azok is inkább bevándoroltak. (…) A ref. fiatalok közül senki 
nem ment ipari pályára. Inkább rendőrnek és villamoskalauznak mennek el Budapestre.” (MTAK KIK 
Ms 4593. 252. Czere Horváth János, Zaláta); „Iparos négy van a községben. Kettő református, ket-
tő katholikus. Az egyik bácskai magyar. Az egészen szegény reformátusok közül kerül csak ki iparos.” 
(MTAK KIK Ms 4593. 181. Gyenis János, Cún); „Ipari pályára csak elvétve mennek, azok is vissza-
jönnek gazdálkodni, mert nem boldogulnak.” (MTAK KIK Ms 4593. 169. Borzsák Lajos, Adorjás).
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formátus, 23 izraelita, 3 evangélikus, a fennmaradó családok pedig (mind 1950 
utáni házasságkötések) – az anyakönyvek felekezetiségre vonatkozó adatainak 
elhagyása miatt – nem kaptak besorolást. A vajszlói lelkész, Takács Sándor a 
reformátusok kisipari pályaválasztása kapcsán a következő megállapítást tette: 
„Iparos nincs köztük. Földművelők akik itt vannak.”24 A kijelentés tehát egyértel-
művé teszi, hogy Vajszlón reformátusok nem lépnek ipari pályára. Ha Vajszlót 
és mellette kontrollként egy kisebb települést, Besencét megvizsgáljuk (ahol a 
lelkész nem válaszolt a kérdésre), azt látjuk, hogy pusztán a számukat tekintve 
nem helytálló Takács megfogalmazása. Az alábbi ábrából, ahol az x-tengely a 
szülők házasságkötésének éve, látszik, hogy a két településen mintegy kétszáz 
éven keresztül mindvégig voltak olyan református családok, ahol a családfő 
kisiparos foglalkozású volt. Bár az ábra annyiban kifogásolható, hogy nincs sem 
lélekszámhoz, sem korszakokhoz igazítva, illetve – a csekély létszámú kiskeres-
kedőket is magában foglalta – arra most elég, hogy élesítse a forrás iránti kriti-
kánkat, ami ugyanakkor erre a fontos momentumra is felhívta a figyelmet.

1. ábra: Kisiparos és kiskereskedő családok Vajszlón és Besencén. Forrás: Szerzői adatbázis

A képet árnyalja, ha példaképpen két családot is megvizsgálunk. A felvidéki, 
privigyei származású Mecsár Mihály cipész 1898-ban Vajszlón kötött házassá-

24 MTAK KIK Ms. 4593. 251.
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got a helybeli születésű Grafiusz Matilddal. A római katolikus vallású párnak 
öt gyermeke született. A három, felnőttkort ért fiú mindegyike követte apjuk 
foglalkozását, s a harmadik generáció egyik leánytagja szintén cipész lett. Refor-
mátus oldalról is találunk hasonló példát: ott a tősgyökeres Varga Sámuel tanulta 
ki a bognár szakmát és felnőtt kort ért fiai követték apjuk mesterségét, míg a 
harmadik generáció egyik férfitagja okleveles tanítói képesítést szerzett.

4.táblázat: A kisiparosok megélhetése. Forrás: MTAK KIK Ms 4593. 169-252.
Kérdés

Van-e az iparosnak megélhetése?

Felelet

Nincs válasz 43

Nem tudja 0

Nincs megélhetése 8

Nehéz a megélhetése 13

Mellékes gazdálkodást folytat 6

Jó a megélhetése 0

A kisiparos pályán való megélhetés nehézségeire a szakirodalom már a korszak-
ban is rámutatott, s ezt erősítik meg a kutatási eredmények is. 25 A megélhetés 
nehézsége nemcsak az alacsony fizetést, de a megrendelésektől való függést, az 
adót és a piacot rontó kontárokkal való versengést is jelentette.26 Fontos továbbá 
látni, hogy a falusi kisiparos megélhetése erősen függött a település földművese-
inek megélhetésétől.27 A lelkészek zöme az iparos megélhetését firtató kérdésre 

25 „Hátránya volt a magyar kisiparosságnak a tőkeszegénység, amely a naturálgazdálkodás korában nem 
játszott még olyan szerepet, mint később, amikor a kisipari hitel rendezetlensége és a vidéki pénzintézetek 
kamatpolitikája az önálló gazdasági egyedek ezereit tette tönkre. A gazdasági érzék hiánya is hátrányosan 
befolyásolta a kisiparosok elhelyezkedését: abban az időszakban, amikor az ízlés a tömegtermelés felé irányult, 
és a gyáripari az ipari koncentrációnak minden előnyét élvezte, kisiparosaink sem a szövetkezés előnyeinek 
felhasználásában, sem a közönség változott ízléséhez alkalmazkodásban nem tüntek ki.” Weis: 1995, i. 
m. 19.; „Mindent egybevetve, az iparosok és kereskedők legfontosabb vonása és talán egyetlen közös jegye a 
kisszerűség, mondhatni szegénység.” L. Nagy: 1991, i. m. 8.; „A kisiparosok többsége, különösen a falvak-
ban, a fővárost övező agglomerációban és a nagyobb városok perifériáján élők nem tudtak maguknak polgári 
létformát kialakítani.” Paládi-Kovács: 2000, i. m. 310.; továbbá: Gyáni: 1998, i. m. 296−297.; Réti 
(Lantos): 2007, i. m. 70.
26 Gyáni: 1998, i. m. 296−297.; Béres: 1985, i. m. 124.; B. Horváth: 1977, i. m. 153.
27 Weis István: A magyar falu. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1931. 47.
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nem válaszolt, s a kevés válaszadó is a nehéz, vagy lehetetlen megélhetésüket, 
illetve a mellékes gazdálkodás folytatását említette (bár utóbbi kettő össze is 
kapcsolódhatna). A címadás is kifejezi, hogy számos esetben olyan kisiparosok-
ról volt szó, akik – valószínűleg a konkurencia miatt is – városokból kerültek a 
térségbe: „Iparos ma is több van községünkben, mint a mennyi munkája után megélhet, 
de azok bevándorlottak, a kiket a kenyér kényszerített falura.”28 Több esetben történik 
arra való utalás, hogy a helyi kisiparosok mellékes gazdálkodás folytatásával 
egészítik ki a jövedelmüket. A szakirodalomban is találkozunk a „télen iparos, 
nyáron gazda” szereppel, így a helyi viszonyok között ez semmiképp nem te-
kinthető unikálisnak.29 

5.táblázat: Német iparosok. Forrás: MTAK KIK Ms 4593. 169-252.
Kérdés

Sok-e a német iparos?

Felelet

Nincs válasz 29

Nem tudja 0

Nincs német iparos 24

Elmagyarosodottak 4

Kevés a német iparos 8

Csak német iparos van 5

A kisiparosok tekintetében a nemzetiségi komponensre a 18. századi 
iparosvándorlás kapcsán történt utalás. A kérdés azért kap szerepet, mert a 
Horthy-korszakban mindvégig téma volt a Trianon után első hazai kisebbsé-
gé előlépett németek szerepe, különösen a Harmadik Birodalom terjeszkedé-
sét illetőn. A kérdőívben több formában is szerepet kap a németek helyzetére 
való rákérdezés, aminek hátterét itt szintén a terjedelmi korlátok miatt nem 
ismertetem.30 Az azonban egyértelmű, hogy ha sok a német iparos, akik sze-

28 MTAK KIK Ms 4593. 215. Sipos Lajos, Magyarmecske
29 „A településhierarchia grádicsain lefelé haladva mindjobban kitűnik, hogy az iparűzés önmagában rit-
kán hozott annyi jövedelmet, hogy kispolgári nívón lehetett volna belőle élni. A kisvárosokban és különösen 
a falvakban az iparosok ezért szinte mindig rákényszerültek valamilyen kiegészítő jövedelemforrásra. (...) 
A Dunántúlon, ugyanakkor, elterjedt a szőlőbérletek szerzése. A kisebb települések és a falvak iparosai 
legtöbbször már nem is annyira a műhelyből, hanem az ilyen kiegészítő mezőgazdasági tevékenységből éltek.” 
Gyáni: 1998, i. m. 298.
30 Bővebben: Koloh Gábor: „Találomra feljegyzek egy-két adatot.”: Illyés Gyula Pusztulás 
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gények, alkalmazkodó-képesek és nagycsaládosok, azok veszélyeztetni fogják a 
falvak magyar népességét, s ennek a falvak elnémetesedése lesz a következménye 
– a baloldali nemzetféltő logika szerint. Ugyanakkor a válaszok nem okoznak 
meglepetést, hiszen a Felsőbaranyai Egyházmegye azokat a településeket fedi le, 
amelyeknél csekély arányú németséggel számolhatunk, a népszámlálási eredmé-
nyek szerint is. Ezt mutatja a 2. ábra, amely az 1930-as állapotokat veszi alapul.

2. ábra: Német anyanyelvűek aránya. Forrás: MSK 83. Az 1930. évi népszámlálás

Emellett a német kisiparosok települések közötti mozgása is tetten érthető, így a 
becefai lelkész, Németh Lajos válaszában, aki a kérdésre adott feleletében meg-
említi, hogy „Kőműves munkára rendesen németek jönnek Szentlászló, Szulimán közsé-
gekből.”31 Ahol van német kisiparos, ott négy esetben számolnak be asszimilá-
ciójukról: ezekben az esetben ez jellemzően azt jelenti, hogy már csak a nevük 
volt német.32 

című esszéjének kontextusai. In. Bóna László−Hajdú Anikó (szerk.): Nemzet és kisebbség: Társa-
dalomtörténeti változások a XIX-XX. században. TéKa, Komárom, 2014. 221−234., Koloh Gábor: 
Glockenklang von Hidas: Gesellschaftlicher/ historischer/demographischer Ausschnitt. 
In. Kövér György–Keller Márkus–Sasfi Csaba (szerk.): Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem 
Kontext: Sozial- und wirtschaftgesschichtlische Studien zum 19./20. Jahrhundert. Balassi Institut – Col-
legium Hungaricum, Wien, 2015. 281−308.
31 MTAK KIK Ms 4593. 173. 
32 Például: „Német iparos, aki ugyan már csak a nevében német, de nyelvében, érzéseiben magyar, szórvá-
nyosan akad 1-2.” MTAK KIK Ms 4593. 238. Simon Lajos, Rózsafa.



Koloh Gábor

58

6.táblázat: A kisipari pálya megítélése. Forrás: MTAK KIK Ms 4593. 169−252.
Kérdés

Mi a véleményük az ipari pályáról?

Felelet

Nincs válasz 40

Nem tudja 0

Nem becsülik 13

Megbecsülik 10

Megbecsülik, de nem vágynak rá 6

Sokra becsülik 1

Az utolsó kérdés az ipari pálya megítélésére vonatkozik. Erdei Ferenc szerint 
a falusi kisiparosok – bár törvényei az ő életvitelüket is meghatározza – nem 
simulnak tökéletesen a paraszti társadalomba, helyzetük pedig elsősorban te-
kintélyük és vagyonuk függvényében változik.33 Ugyanakkor a falu társadalmán 
belül módjuk volt előbbre jutni, a kisiparos „vidéken bekerült a virilisek közé, ott 
van a képviselőtestületekben, az egyházak világi testületeiben.”34 Ugyanakkor 
a kevésbé sikeresek kiszolgáltatott helyzetére a néprajzi szakirodalom rámuta-
tott.35 A lelkészi válaszok közül kiolvasható, hogy az ipari pályát, bár többsé-
gében megbecsülik, összességében nem mondható el, hogy az követendőnek 
tüntetnék fel. 36 Két szélsőséges példa a következő: Nagy Ákos nagyvátyi lelkész 
leírása szerint: „Ipari pálya (cipész, asztalos, bognár) előttük süllyedést jelent, mert az ilyen 
kisfalusi iparos mind szegény és részeges, akiket a gazda lenéz. A kovács a község szolgája! 
Ellenben pár évvel ezelőtt falumban 3 egyke is kitanulta a sofőrséget. Ez nem kíván nagy fi-

33 Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Franklin, Budapest, 1941. 127-128.
34 L. Nagy: 1991, i. m. 15.
35 „Módos gazdák lenézték az iparost. A parasztok sohasem köszöntek előre. Mindig az iparos, a keres-
kedő, a tanító köszönt, ha azt akarta, hogy népszerű legyen. Neki szüksége volt a kuncsaftjaira. (…) „A 
műhelytulajdonos mester a paraszti környezetben egyenrangúnak tartotta magát a középbirtokos paraszttal. 
Utóbbi mégsem adta szívesen iparoshoz a leányát, mert az „veszi a lisztet”. Falusi kovácsok, bognárok álta-
lában kontóra dolgoztak. Aratás után kapták meg munkájuk ellenértékét, sokszor nem is pénzben, hanem 
terményben. Sok vidéken vállaltak az iparosok részesaratást.” Paládi-Kovács: 2000, i. m. 329−330.
36 Ezt erősíti Erdei Ferenc megállapítása is, miszerint tekintve, hogy kis csoportot alkottak, 
elenyésző a társadalmi súlyuk a falvakban. In. Erdei Ferenc: A magyar falu. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1974. 148.
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zikai megerőltetést.”37 Míg a drávafoki lelkipásztor így írt: „Az iparost többnek tartják, 
mint a földmívest. Ma még az a helyzet, hogy iparosné kalapot tesz a fejére, ezt természetesnek 
veszik, de ha földmíves lány vagy asszony tenné ezt, megszólják érte.”38

Összegzés

A kérdéseket és az arra adott feleleteket értelmezve látható, hogy – annak hang-
súlyozásával, hogy sokan nem válaszoltak – a lelkészek a falusiak életviszonyait 
tekintve úgy látták, hogy a háziipar kielégíti a saját szükségleteiket, emellett a 
tősgyökeresek gyermekei általában nem mennek ipari pályára, legfeljebb csak 
a szegények. Meglátásuk szerint az ipari pályán a megélhetés nehéz és nem jel-
lemző a német iparosok dominanciája. A kisipari pálya megbecsültnek tűnik, 
bár megítélése kapcsán nagy szereppel bír az egyéni vagyon és presztízs – és 
ez vizsgált régiónkban is tetten érhető. A Felsőbaranyai Egyházmegye lelkészei 
tehát 1934-ben úgy látták, hogy a dél-baranyai falvakban a kisipari munka képe 
inkább társult a szegénységhez, semmint a nemzetiségi vagy felekezeti jelleghez. 
A kérdés további kutatása során feladatként fogalmazódik meg az eredmények 
más, korabeli falurajzokkal, jelentésekkel való elemző összevetése.39
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Regionális és generációs konfliktusok 
a szlovenszkói református belmisszióban 

1918–1938 között
töMösközi Ferenc*

A belmissziónak mint az egyház belső élete egyik fő mozgatórugójának a tör-
téneti kutatása elengedhetetlen a 20. század egyháztörténetének megismerésé-
hez. Magának a keresztyén missziónak a kezdetektől megvan a saját története – 
amelytől itt eltekintünk1 – egészen a mai napig. Magát a belmissziót a keresztyén 
missziótól az ipari forradalom által kiváltott társadalmi változások választják el, 
ugyanis addig a keresztyén misszió a nem keresztyén népek megtérítését jelen-
tette. A belmisszió pedig nem más, mint a keresztyén országokban élő, magukat 
keresztyénnek mondó, ám azt nem gyakorló keresztyének visszavezetése a gyü-
lekezetbe, valamint a karitatív tevékenység. A belmisszió kialakulása után is folyt 
a nem keresztyén népek megtérítése, ám ezt már külmissziónak kezdték hívni. 
Magyarországra a belmisszió a német reformátusok és evangélikusok révén ke-
rült be.2 

Jelen tanulmány a két világháború közötti szlovenszkói református 
belmisszió sajátos szegletébe kíván bepillantást nyújtani. Mivel a tanulmány 
terjedelmének kötöttsége folytán nem törekszik teljességre, helyette azokról 
a meghatározó momentumokról lesz szó, amelyeket nem lehet megkerülni a 
szlovenszkói református belmisszió történetében. A tanulmány célja az, hogy 
bemutassa mindazokat a konfliktusokat, amelyek befolyásolták a belmissziós 
munkát. Továbbá csak azokról a konfliktusokról értekezik, amelyeket eddig fel-
tártak, noha szinte biztosra vehető, hogy minden egyházmegyének megvolt a 
maga belmissziós konfliktusa.

* Tömösközi Ferenc. Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Egyháztörténeti Dok-
tori Iskola. Email: spynekker@gmail.com.
1 A két világháború közötti, legelterjedtebb misszótörténeti ismertetője Forgács Gyula: 
Belmisszió és cura pastoralis. Pápa, 1925. 835.
2 A magyar belmisszió történetéről lásd: Forgács: 1925. i. m.; Kósa László (szerk.): Reformátu-
sok Budapesten I, II. 2006. 2335.
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I. A konfliktusok alapjai a Szlovenszkói és Kárpátaljai Református Ke-
resztyén Egyházban

A két világháború közötti csehszlovákiai református belmisszió egy összetett 
ébredési folyamatnak az eredménye, amely az első világháború után indult útjára 
és a 30-as, 40-es években érte el a csúcsát. Az, hogy mennyire összetett kérdés 
volt a belmisszió, később bővebb tárgyalás alá kerül. Annak ellenére, hogy egy 
adott református egyházról beszélünk, területi tagolódása révén a belmisszió 
más-más fejlődési irányt vesz az egyes kerületekben. Ennek az az oka, hogy míg 
a Dunántúli Egyházkerületre a pápai és budapesti teológiai volt hatással, addig a 
tiszáninnenire és a kárpátaljaira a debreceni és a sárospataki. Így a három külön-
böző teológiai irányultságú kerület sokszor az ellentétes véleményeket sem tudta 
összeegyeztetni. Mint írják, „az egységes közszellem hiánya az oka annak, hogy 
ami Keletnek jó, azt Nyugat semmiképp sem akceptálja. Kárpátalja pedig a he-
lyett, hogy közvetítene, a harmadik lehetőséget választja.”3 Másrészt azt is látni 
kell, hogy a Csehszlovákiában létrejött református egyház és egyházkerületek 
egy kényszerközösség által létrehozott mesterséges képződmény volt, melyben 
olyan kulturálisan különböző régióknak kellett szorosan együttműködni, 
amelyek a történelemben mindaddig különállóan fejlődtek és működtek. Ennek 
a különbözőségnek jó példái az önszerveződés körüli bonyodalmak. Így a más-
más kultúrkörrel rendelkező régiókban szolgáló lelkészek sem egy teológiai isko-
lát képviseltek; téve azt tudatos vagy az évtizedes szolgálati évek alatt berögzült 
teológiai gondolkodással.  

A két-három teológiai iskola befolyása nem szűnt meg a trianoni határ-
változás után, mivel a lelkészek nagy része – akik a 20-as és 30-as években már 
több évtizedes szolgálati múlttal bírtak – ezeken a teológiákon tanult, így a szol-
gálataikon és a belmisszióhoz való hozzáállásukon is érezhető volt az egyes isko-
lák teológiai irányultsága. Ezt támasztja alá a korabeli egyházi sajtóban végzett 
kutatás, amely a belmisszióra irányult. Az egyház hivatalos lapjában, az Egyház 
és Iskolában a belmisszió kérdése markáns helyet foglalt el a lap egész fennállása 
alatt, 1921-től 1938-ig. Ennél részletgazdagabb forrás az országos belmisszióhoz 
és a belmisszió elméleti és teológiai megalapozásához a jelenlegi kutatási állapot 
szerint nem áll rendelkezésre. 

Az előzőekben említettük, mennyire összetett kérdés a belmisszió 
története. A 20-as években a legmarkánsabb kérdések a belmisszió elmélete és 
teológiája körül forogtak, úgymint: mit jelent a belmisszió, mi a célja, milyen 
munkaterületei vannak. A 30-as években már a gyakorlati megvalósítás kérdései 
és kritikái voltak terítéken. A legnagyobb kritika a belmissziós ifjúsági konferen-

3 Református Egyház és Iskola. 8 (1928), 36. 1.
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ciákat4 érte. Itt tapasztalható a legnagyobb különbség az ország keleti és a nyuga-
ti végén működő teológiai iskolák között. Röviden összefoglalva: a Tiszáninneni 
Egyházkerületben hatványozottan több ifjúsági konferenciát rendeztek − akár 
országosat, akár kerületit −, mint a Dunáninneniben. A világháború utáni első, 
kimondottan belmissziós célzatú konferenciát Kassán rendezték 1921 nyarán. 
Ráadásul a Komáromi Egyházmegyében felmerült az a gondolat, hogy van-e 
értelme egyáltalán ifjúsági konferenciákat rendezni, helyette a gyülekezeti alkal-
makat kellene megerősíteni. További gyakorlati kérdések a vasárnapi iskola, az 
ifjúsági egyesületek, belmissziós egyesületek, valamint a diakonisszák körül fo-
galmazódtak meg. 

Ahhoz, hogy megértsük a belmisszió történetét és a hozzá kapcsolódó 
kritikákat, figyelembe kell vennünk a lelkészek között létrejött nemzedékváltást; 
ugyanis a korabeli lelkipásztorok között egy olyan nemzedékváltás indult 
el, amelyben a két nemzedék közti különbség nagyon erőteljes volt, főleg a 
belmisszió tekintetében. Garamvölgyi Károly az Egyház és Iskolában megjelenő 
cikkében két lelkésznemzedékről ír. Nézete szerint a régi nemzedékben kétféle 
lelkésztípust lehetett megkülönböztetni: a tudós lelkipásztort és az adminiszt-
rátori lelkipásztort. A lelkészek nagyobbik tömege az adminisztrációs táborhoz 
tartozott. Teológiai iskolától függetlenül az első és legfontosabb dolguk egy jó 
lelkészi állás elnyerése – ahogyan Garamvölgyi írja – akár protekció, rokoni kap-
csolatok vagy kortézia árán, de ritkán a tehetségen keresztül. Szerinte az admi-
nisztrációs lelkésznemzedék tagjainak munkája a gyülekezet adminisztrálásában 
merült ki. Soha lelkésznemzedék úgy nem ismerte a paragrafusokat, mint ők. 
Úgy jellemzi őket, mint akik tudták ugyan a szabályrendeleteket, de egy imádsá-
got könyv nélkül elmondani képtelenek voltak. „Könnyebb oldaláról vették az életet. 
Tehették, mert a Debreceni Lelkészi Tár5 és hasonló művek percnyi pontosságra szállították 
a lelki táplálékot. Nekik csak azt a fáradságot kellett venni, hogy kikeressék és megtanulják. 
Sokszor még ezt sem tették.”6 

4 A konferenciákat nem a mai szóhasználat szerint kell értelmezni. Ezek olyan ifjúsági evan-
gelizációk voltak, amelyeken ismeretterjesztő előadások is elhangzottak, ám a központi helyen 
a hitmélyítő előadások álltak.
5 Debreceni Lelkészi Tár: évenként megjelenő kötetekben prédikációkat és más, a lelkészi 
gyakorlat körébe tartozó beszédeket, valamint a lelkipásztori működésre vonatkozó elméletibb 
jellegű dolgozatokat tartalmazott. 1902-től 1917-ig szerkesztette S. Szabó József, 1917-től idő-
szaki közlönyként szerkesztett Lencz Géza és Varga Zsigmond hét kötetet. Debreceni Református 
Kollégium Nagykönyvtára, Elektronikus Könyvtár. http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=603 
(Letöltés: 2014. április 20.)
6 Garamvölgyi Károly: Régi és új lelkésznemzedék. In. Református Egyház és Iskola. 18 (1938), 
4. 5.
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A másik lelkésztípus a tudós lelkipásztor volt. Már a teológiákon kiváltak a többi 
közül, és tudományos pályáról álmodtak, amelyre készülve külföldi tanulmányo-
kat is folytattak. Hazatérve pedig a különböző, nyugaton megismert teológiai 
irányzatok valamelyikének képviselői lettek, a legtöbb esetben ez a liberális-raci-
onális irány volt. A régi lelkészi generációnak e két ágával szemben fokozatosan 
jelentek meg az új generációnak a képviselői. Ezek között lehettek a régi iskola 
azon tagjai, akik rájöttek, hogy a régen jól bevált módszerek már nem elégítik ki 
a gyülekezet igényeit. Az új politikai és társadalmi változások által felgyülemlett 
kérdésekre csak akkor tudnak reagálni, ha új irányba tudnak nyitni. Az új gene-
rációhoz tartoztak még a fiatal lelkipásztorok, akik a 20-as évek elején kerültek a 
gyülekezetbe és szembesültek azzal, hogy a régi iskola tudós és adminisztrátori 
lelkészi munkáját már nem lehet végezni. Tudatosítaniuk kellett, hogy azt a lelki 
válságot, amelyben a gyülekezetek voltak, sem tudománnyal, sem paragrafusok-
kal nem lehet megoldani, hanem csak a lelkiséggel. Igényeiket lefokozta az élet, 
sok vesztenivalója nem maradt. Ellentétben a régi nemzedék közkedvelt politikai 
szerepvállalásaival, az új nemzedék kivonult a politikából, és befelé fordulva in-
tenzívebb lelki életet kívánt élni. 

Garamvölgyi Károly megfogalmazásában „a régi nemzedék inkább konzer-
válta a már meglévőt, ezzel szemben az új nemzedék intenzívebb lelkiélete folytán dinamikus 
és terjeszkedni vágyik.”7 A két nemzedéknek a vitái fémjelezték a belmissziót. A 
régi nemzedék nem volt felkészülve a belmisszió gyakorlati munkájára, először 
ellenálltak, majd próbálkoztak vele.8 A kellő felkészültség és akarat hiányában 
sok helyen a megalakított belmissziós körök elsorvadtak, az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek jelentéseiben csupán mutatóban szerepeltek. Az új nemzedék 
látta, hogy a belmissziói munkára nagy szükség és igény van. A vita jól példázza 
azt a feszültséget, amely a két nemzedék között volt. A Szlovenszkói Református 
Egyház Egyetemes Konventjének megalakulásakor egy belmissziói bizottságot 
választottak, melynek az volt a feladata, hogy az egyetemes egyházban megin-
dult belmissziói munkát elősegítse, egyházhatósági támogatást nyújtson, és min-
denütt, ahol ilyen tevékenységre lehetőség nyílik, annak útját egyengesse.

I.2. Generációs konfliktusok kiéleződése a Komáromi Egyházmegyében

A 20-as évek végére és a 30-as évek első felére a belmissziói munka jelentős 
része áttevődött az egyesületek kezéből a lelkipásztorok kezébe. Ez egy lassú, de 

7 Garamvölgyi Károly: Régi és új lelkésznemzedék. In. Református Egyház és Iskola. 18 (1938), 
4. 6.
8 Református Egyház és Iskola. 1 (1921), 33. 2.
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biztos folyamat volt. Az egyesületek fő missziós munkaterületei időközben hát-
térbe szorultak és a közművelődési szerepük erősödött fel. Érdektelenség miatt 
megszűntek vagy csak névleg működtek.9  Azok a lelkészek, akik vallásos esté-
ket, bibliaórákat és evangelizációkat is tartottak, rengeteg tapasztalatot szereztek 
az évek során és önmaguk, illetve csoportosan is el tudták látni mindazokat a 
belmissziói munkaköröket, amelyeket a 20-as évek első felében a tapasztalat és 
a képzett lelkész hiányában az egyesületek végeztek. A lelkészek már ekkor ki-
nyilvánították akaratukat, hogy a saját egyházmegyéjükben nem kell a felsőbb 
egyházi vezetéstől segítség és útmutatás a missziói munkához, sőt a konvent által 
előterjesztett egyik javaslat is felháborodást keltett, miszerint a losonci teológu-
sok itt végeztek volna missziói munkát. 

A losonci teológiai szeminárium a losonci diákkonferencia határozata 
folytán felajánlotta missziói szolgálatát az Egyetemes Konventnek. Szolgálatá-
ban az ifjúsági egyesületek megszervezésére vállalkozott, amelyet a konvent kész-
ségesen el is fogadott és a Tiszáninneni Egyházkerületben, Szepsiben, Szinán, 
Csapon és Nagykaposon már végezte a munkát. A Dunai Egyházkerületben 
erre nem voltak fogékonyak. A Komáromi Egyházmegye esperese, Gyalókay 
László azon a véleményen volt, hogy az egyházmegye gyülekezeteiben a vallá-
sossággal minden a legnagyobb rendben van. A lelkészek és a tanítók hathatós 
munkája a tanújele annak, hogy az egyházias élet emelkedőben van. Helytelení-
tette a losonci teológusok munkáját, miszerint ők ellátogatnak a gyülekezetekbe, 
hogy ott az egyházközség ifjúságának evangelizációját megszervezzék, mert ez-
által beleavatkoznak a helyi lelkipásztor munkájába.10 Erre Gyalókay László így 
reflektál esperesi jelentésében: 

„Lelki fájdalom fogott el e levél elolvasásakor. Hogyan? hát mi a legsötétebb Af-
rikában lakunk? Mi semmit sem hallottunk Krisztus Urunkról és az ő evangé-
liumáról? Mi hozzánk el kell azt juttatni? Ifjúságunkat be kell szervezni? − s a 
kezdő munkákat is másnak, a losonci előkészítő tanfolyam hallgatóinak kell meg-
tenni? Hát ilyen a vélemény felőlünk a magas helyeken? [...] Igaz, hogy munkánk 
zajtalan, nem teszünk neki cégért, nem doboltatunk, nem viszünk magunkkal 
hírlapi tudósítót, aki azt is megírja, amit nem cselekedtünk; de ha jól visszaemlé-
kezem Krisztus Urunk tanításaira a szent könyvben s vitáira az akkori vallásos 
társadalom tényezőivel, a farizeusok magasabb és műveltebb osztályával, úgy látom, 
hogy a mi utunk helyesebb, sőt az egyedüli helyes.” 11 

9 Ez többek között azt jelenti, hogy kizárólag reprezentatív jelleggel vettek részt az egyház-
község életében.
10 Református Egyház és Iskola. 8 (1928), 37. 8.
11 Soós Károly: Jegyzőkönyv a Komáromi Református Egyházmegye Révkomáromban 1928. 
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Az esperes ezután hozzátette, hogy az egyházmegye lelkészei a legjobb tudá-
suk szerint végzik a munkájukat, és a losonci teológusok munkájára semmilyen 
formában nincs szükség.12 Ezen túlmenően felhívta a losonci teológiai szemi-
nárium figyelmét, hogy az ilyen irányú tapasztalatok megszerzését lehetőleg az 
önképzőkörök végezzék, azt is az iskola falain belül, és ne a gyülekezetekben, 
ahol eleve csak tapasztalattal rendelkező lelkészek dolgozhatnak.13 Egyrészt 
láthatóan kezdett kialakulni vagy már ki is alakult egy saját belmissziói kon-
cepció, amelybe nem fért bele, nem volt helye a konvent által előterjesztett, a 
belmisszióra vonatkozó javaslatoknak. Másrészt az egyházmegyék és egyház-
kerületek közötti viták és viszályok, féltékenykedések egyik eleme pontosan 
a belmisszió volt. A fenti idézet sem hirtelen felindulásból született, hanem 
jelzésértekkel bírt mind a komáromi, mind a többi egyházmegye lelkészei, va-
lamint a konvent számára. Ez azt jelentette, hogy a Komáromi Egyházmegye 
nem kér a többi egyházmegye belmissziós munkájából, amelyek a fenti idézet 
szerint nem éppen a helyes irányba mentek. Azt pontosan nem tudni, hogy 
a Komáromi Egyházmegyében mennyi lelkész értett egyet Gyalókay László 
érvelésével és a belmissziós munka koncepciójának a vázlatával,14 de annyi bi-
zonyos, hogy nem volt egyöntetű a támogatottsága.

A losonci teológusok ezen irányú belmissziós törekvéseire a lelkészi 
kar részéről érkező negatív reakcióval nem minden lelkész értett egyet. Az 
egyházmegyében voltak lelkészek, akiknek szintén volt egyfajta belmissziós 
koncepciójuk, abban viszont az evangelizáció és hiterősítő konferenciák, bib-
liaórák úgy szerepeltek, mint amelyeket nemcsak a saját, hanem lehetőleg a leg-
több gyülekezetben is végezni kell. Az esperes negatív hangvételű jelentéséhez 
Mohácsy János szólt hozzá elsőként. Elmondta, hogy nem érthet egyet a losonci 
teológusok munkájának elítélésével. Véleménye szerint örömmel kellett volna 
fogadni a teológusokat, ha segítenek a lelkészeknek az ifjúsági munka megszer-
vezésében. Mórocz Mihály sem látott semmi kivetnivalót abban, hogy a teoló-
gusok ellátogatnak valamelyik gyülekezetbe. Sőt el is mondja, hogy nála is jártak 
és elismerésre méltó munkát végeztek. Boross Kálmán szintén úgy vette őket 
védelmébe, mint akiknek tevékenysége csak a hitélet fejlesztésére terjed ki. Kúr 
Géza az esperesi álláspont mellett szólalt fel és helytelenítette a szeminárium 
hallgatóinak tevékenységét. Galambos Zoltán összhangba akarta hozni az espe-
res álláspontját a teológusok munkájával. Szerinte semmi ellentét nincsen a kettő 
között. Gyalókay László viszontválaszában elmondta, hogy hosszú évtizedek 

évi április hó 17. napján tartott rendes közgyűléséről. Komárno, 1928. 52.
12 Soós: 1928, i. m. 52.
13 Soós: 1928, i. m. 68−69.
14 A koncepció részleteit lásd: Soós: 1928, i. m. 53. 
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tapasztalatai miatt nem tartja célravezetőnek a belmisszióra nézve az eszközök 
váltogatását és a kísérletezést.15 

Parais Árpád Gyalókay László mellett kiállva szintén kritikával illette 
a teológusok törekvéseit. Véleménye szerint a közgyűlésen nem a munka 
eszmeiségét kifogasolták, hanem az egész munka kivitelezését.  A kritikáját 
gyakorlati szempontból fogalmazta meg. Felvetette a kérdést, hogy az adott 
személy, aki ezt a munkát végezné, alkalmas lenne-e rá, megvannak-e hozzá a 
képességei. Megindítható-e egy alapvetően mezőgazdaságból élő közösségben 
a belmissziós munka a nyári hónapokban? Tudatában vannak-e annak, hogy mi-
lyen lelki szükségletei vannak egy falusi fiatalnak, és ezeket a szükségleteket mi-
lyen evangelizációs munkával tudják kielégíteni? Amennyiben sikerül egyesületet 
létrehozniuk egy gyülekezetben, ki fogja azt tovább vezetni? A lelkész? Parais 
Árpád azon a véleményen volt, hogy már csak egy ifjúsági egyesület evangéliumi 
szellemében való vezetése is olyan embert követel meg, aki hajlandó áldozatokat 
hozni. Az egyesületi munkának ezt az oldalát elég jól ismerte, mivel a Komáro-
mi Református Ifjúsági Egyesületnek volt a titkára. A munkája során szerzett 
tapasztalatai alapján rámutatott arra, hogy egy ifjúsági egyesületben kizárólag 
evangéliumi munkát folytatni nem lehet.16 Konklúzióként hozzátette, hogy egy 
egyesületnek a működése a vezetőjétől, a lelkipásztortól függ, így erre a munkára 
külön lelkészeket kellene képezni, akik elég elhivatottak és megfelelő képessé-
gekkel bírnak.17

I.3. A belmissziós konferenciák mint a konfliktusok fő forrásai

Az első konferenciák nagy sikerei megmutatták, hogy az ifjúságot nem az egy-
házból kivonni és egyesületbe tömöríteni kívánták, hanem éppen ellenkező-
leg, vissza akarták vezetni őket a gyülekezeti életbe. Ennek az evangelizációs 
mozgalomnak a vezetője Söröss Béla volt, aki mint a konventi belmissziós bi-
zottság elnöke biztosíték volt arra, hogy ezek a konferenciák a megfelelő me-
derben folyjanak. Maga a konvent csak a VIII. tc. végrehajtási rendelete után 
tudott érdemben foglalkozni az ifjúság evangelizációjával. Amíg ez létre nem 
jött, addig a lelkészek és a világi vezetők koordinálták ezeket a konferenciákat. 
Söröss Béla a konventi belmissziós bizottság elnökeként rendszeresen elnökölt 
és tartott előadásokat ezeken a konferenciákon. Az evangelizáló mozgalom, 
amely a konferenciákat kezdte el szervezni, az elejétől kezdve arra törekedett, 

15 Református Egyház és Iskola. 8 (1928), 37. 8−9.
16 Lásd a Komáromi Református Ifjúsági Egyesület részt.
17 Parais Árpád: Levél a szerkesztőhöz. In. Református Egyház és Iskola. 8 (1928), 40. 4−6.
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hogy ezt a fajta ifjúsági munkát beépítsék az egyház életébe. Ám ez egyházme-
gyei szinten a több oldalról jövő ellenszenv miatt a konventi belmissziós bizott-
ság ez irányú tevékenységéig nem tudott e problémával kapcsolatban hathatós 
lépéseket tenni.18

A belmissziós konferenciák megítélése nem volt egyöntetűen pozitív. 
Amíg a Tiszáninneni és Kárpátaljai Egyházkerületben nagy népszerűségnek és 
elfogadottságnak örvendett,19 addig a Dunántúli Egyházkerületben − azon be-
lül is a Komáromi Egyházmegyében − nem akadt támogatója, sőt, néhányan 
károsnak is tartották. Gyalókay László sem tartotta helyénvalónak a konferen-
ciákat. Azzal érvelt, hogy [...] nem tudom elhinni, hogy álláspontom helytelen volna, a 
Bibliából és Kálvin J. irataiból erről engem senki meg nem győzhet, mert azokban a konfe-
renciákról, mint hitépítő eszközökről, semmit nem olvasok.”20 Egyrészt a belmissziós 
konferenciákat az általuk helyesnek vélt magyar református belmissziótól ide-
gen, a nyugati liberális teológia és pietista vonalhoz kötötték. Másrészt ezeket a 
konferenciákat csak annak tekintették, hogy az ott elhangzott beszédek
 

„[…] Amint előbb megjegyeztem, a konferenciákról emelkedett hangulattal, szinte 
átszellemülten távoznak a résztvevők. De a legtöbbször még haza se viszik azt, 
mert messze laknak. S az összejöveteleket rendszerint bankettel végzik, ahol a 
nagyszerű ebéd, a jó bor és a cigány-zene, esetleg tánc, éppen elég ahhoz, hogy más 
hangulatba ringassa a jámbor atyafiakat. Itt jövünk rá a legnagyobb képtelenségre. 
Egyházi gyűléseket egyszerűen nem lehet lakmározással, zenével és tánccal befejez-
ni!”21

A konferenciákat elutasító lelkészek egyszerűen nem tartották elég effektívnek 
ezeknek az alkalmaknak a hitmélyítő és hitre juttató erejét. Ezen a lelkészek az 
idősebb korosztályból kerültek ki, akiknek ez teljesen kultúridegen volt. Nagy 
valószínűséggel azt várták, hogy az ilyen konferenciák után az onnan visszatérő 
ifjúság minden tagja vissza fog térni a gyülekezetbe, és ez hiú reményeket keltett 

18 Református Egyház és Iskola. 9 (1929), 38. 1−2.
19 Bácsy Gyula a Kárpátaljai Egyházkerület missziós lelkészeként 1927-es jelentésében arról 
beszélt, hogy az abban az évben tartott három nagyszabású konferencia a kerület egyházépítési 
programját propagálta. Bertók Béla püspök azt nyilatkozta, hogy ezekből a konferenciákból 
fog életre kelni a jövő egyháza. Fritz Peyer-Müller: A Kárpátaljai Református Egyház története 
a két világháború között - kitekintéssel a jelenre. Református Zsinati iroda, Budapest, 1994. 
208.
20 Soós Károly: Jegyzőkönyv a Komáromi Református Egyházmegye Révkomáromban 1929. 
évi augusztus hó 27. napján tartott rendkívüli közgyűléséről. 1929. 32.
21 Református Egyház és Iskola. 7 (1927), 23. 4.



Regionális és geneRációs konfliktusok

71

bennük. Ezekre a konferenciákra lényegében háromféle fiatal ment. Azok, akik 
meggyőződésből, vallásos lelkülettel készültek, és a gyülekezeti életben is aktí-
van részt vettek, azok, akik megszokásból, a társaság miatt vettek részt ezeken az 
alkalmakon, de különösképpen nem vártak lelki feltöltődést. Végül a résztvevők 
között megtaláljuk azokat is, akik ugyan nem vettek részt a gyülekezeti életben, 
de szerettek volna újra hitre találni, megtérni és keresték ennek a lehetőségét, ám 
a lelki feltöltődés után hazatérve már nem tudták fenntartani azt az állapotot, 
amelyet az a közösség teremtett, amelynek néhány napig részesei voltak. Az 
ebbe a csoportba tartozók nagy többségben néhány gyülekezeti alkalom után 
ismét elhagyták a gyülekezetet. Ez nem csak az ő hibájuk volt, hiszen hazatérve 
a rengeteg lelki táplálékkal készek voltak részt vállalni a gyülekezeti munkából, 
mint például egyesületek, vallásos esték szervezése, ám egy olyan lelkésszel 
szembesültek, aki kétségbe vonta annak a konferenciának a hatékonyságát, ahol 
épp hitre találtak. Így az elmaradt pozitív visszacsatolás újra eltaszította őket 
a gyülekezettől. A lelkész pedig levonta azt a következtetést, hogy lám milyen 
konferenciák azok, ahonnan a hazatérő, magát megtértnek mondó fiatal ismét 
csak kerüli a gyülekezeti alkalmakat.

Ez a negatív hozzáállás folyamatosan jelen volt még akkor is, mikor a 
konvent támogatásáról biztosította a konferencia szervezőit. A kisebb-nagyobb 
hullámvölgyeknél az ellenzők tollukat megragadva bizonygatták, hogy ők meg-
mondták, hogy ezek a konferenciák nem viszik előbbre az ifjúság ügyét, és 
helyette mással kellene foglalkozni. Nyilván egy 10-15 éven keresztül megtar-
tott ifjúsági konferencia nem lehet folyamatosan, évről-évre népszerűbb, mert 
egyszer elérkezik a csúcsára és onnan már csak vagy visszafelé fejlődik, vagy 
megmarad egy bizonyos szinten. Ezek a konferenciák − akár fiú- akár lány-
konferenciák voltak − hatalmas népszerűségnek örvendtek nemcsak 1938-ig, 
hanem a II. világháború végéig is, amikor rajtuk túlmutató okok miatt már nem 
szervezhettek ilyen jellegű konferenciákat. 1938-ig több alkalommal is rendeztek 
konferenciát. Ezekről azért nincs pontos szám, mert 1931-től csak az egyház-
kerületekben és egyházmegyékben szerveztek regionális konferenciákat, mivel 
a szokásos évi nagy összejöveteleket már nem rendezték meg. Ennek számos 
oka lehetett. Többek között ott van az az eshetőség, hogy annyira népszerűek 
voltak, hogy az egyes rendező gyülekezetek már nem tudták befogadni a nagy 
tömeget. Másrészt oka lehetett az is, hogy az addigi főszervezők − Narancsik 
Imre és Vargha Imre − lelkészi szolgálatba álltak, így már nem volt lehetőségük 
a szervezéssel foglalkozni, sőt messze is kerültek egymástól: Narancsik Imre 
Kárpátaljára, míg Vargha Imre Rimaszombatba. Harmadrészt pedig megemlít-
hető az 1931-es lévai konferencián történt kellemetlenség, amely után többen 
kétségbe vonták az országos összejövetelek hatékonyságát és az eredeti missziói 
törekvésekhez képest végzett munkát.
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I.4. Viták a belmissziós konferenciákról 

A belmissziós konferenciák vitája alapvetően a Komáromi Egyházmegyéhez 
köthető, azon belül is a már az előzőekben felvázolt generációs problémához. A 
konferenciát mint az evangelizáció eszközének hatékonyságát és létjogosultsá-
gát kérdőjelezték meg. Az első évek kritikája − mint a fentebb idézett Gyalókay 
Lászlóé is − abból fakadhatott, hogy úgy vélték, ez a módszer egyrészt új, nem 
volt belőle elegendő gyakorlati tapasztalat, másrészt idegennek vélték a magyar 
reformátusságtól, hiszen régebben sem rendeztek ilyen konferenciákat, és mégis 
életképes maradt az egyház. 

A negatív kritikák akkor sem értek véget, mikor már látványosan sikerre 
vitték az összejöveteleket. Az első országos konferenciák után megjelenő első 
kritika a leánykonferenciákhoz kapcsolódik, azon belül pedig egy a leánykörök 
vezetőinek szervezett konferenciához. Magát a konferenciát egyrészt azért szer-
vezték meg, hogy az egyre népszerűbb leánykonferenciák és az azok nyomán 
beinduló leányegyletek egységes szellemi vezetésére vezetőket képezzenek. 
Másrészt a missziói munkába bekapcsolódó leánykörök a missziói munkához 
kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzést kaptak, amely teológiai témákat és gya-
korlati munkához szükséges tapasztalatokat és kérdéseket tartalmazott. A tan-
folyamnak hármas célja volt. Az első, hogy az alapvető bibliai és dogmatikai is-
mereteiket gyarapítsák. Az Ó- és Újszövetség helyes tanulmányozásához kértek 
útmutatást.22 A második célja pedagógia jellegű volt, amely arra kívánt rámutatni, 
hogy a serdülőkorúaknak, akikkel az ilyen összejöveteleken kell foglalkozni, mi-
lyen lelkületük, problémáik vannak. Ugyanis az volt a tapasztalat, hogy sokszor 
az okozta az ezektől az összejövetelektől való távolmaradást, hogy a vezetőből 
hiányzott a pedagógiai iskolázottság és tapintat. A harmadik gyakorlati cél23 pe-
dig az volt, hogy itt a megtanult elméleti részt át tudják ültetni a gyakorlatba.24 

Ennek a konferenciának volt egy erőteljes kritikája a komáromi egy-
házmegyei közgyűlésen, ahol az elhangzott kritika nemcsak nagyon pontosan 

22 Sörös Béla három előadás keretében az Ószövetség üdvígéreteit, a messiási fáradalmat stb. 
magyarázta, hogy a vezető helyes magyarázatot adhasson a felvetődő kérdésekre. Jézus szemé-
lyével és munkájával kapcsolatban Galambos Zoltán tartott előadást.
23 Szilassy Béláné: „Leánykörök az Egyház és társadalom szolgálatában.” Sörös Béláné: „Az 
ének szerepe a Leánykörben”, Dr, Kenessey Kálmán: „Építő irodalom”, Victor Erzsébet: 
„Egészségügy, Szociális munka” Galambos Zoltán: „Mesterünk hazája” stb. arra törekedtek, 
hogy gyakorlati ismeretek közlésével segítséget nyújthassanak a leányköri munkához. A leány-
köri vezetés, kedvesen nemes játékok, a Biblia használata stb. mind a gyakorlatban is bemu-
tattattak.
24 Református Egyház és Iskola. 8 (1928), 32. 6−7.
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mutatta be a konferenciák és azon belül a leánykonferenciák ellen táplált ellen-
szenvet, hanem a korabeli felfogást is az egyházon belüli női szolgálatról és a 
lelkész-lelkészfeleség női gyülekezeti munkatárs kapcsolatáról. A kritika tele van 
a nőkkel kapcsolatos lealacsonyító negatív sztereotípiákkal. Gyalókay László azt 
nyilatkozta, hogy

„az elgondolás nagyon szép s ha nem ismerném a nőket s azok uralkodni vágyását, 
érzékenységét egyfelől, másfelől nem kellene tartanom, ismerve az ember nagy gyar-
lóságát, attól, hogy a tervbe vett két tényező közötti viszony sok bajoknak lehet a 
kútforrása, esetleg a lelkészi családok békessége is feldulatik: híve lennék ez eszme 
megvalósulásának, de igy, ezt sajnálatomra nem tehetem.”25

E ominózus kijelentésre a továbbképző szervezői a Református Egyház és Iskola 
lapjain válaszoltak. Kiemelték, hogy ezek a leánykonferenciák nem holmi világi 
szórakozásnak helyet adó összejövetelek, ahol a „leányköri vezetők Isten akaratának 
megjelentői és az Ő parancsolatainak a saját életükben megvalósítói a leánykör tagjai előtt. 
Már pedig, Nagytiszteletű Uraim egy Isten Lelkétől vezetett leány sohasem lesz megbontója 
a mások családi életének.”26 A lelkészfeleségek esetében pedig azt válaszolták, hogy 
ők tudják, hogy férjük nem csak az övék, hanem elsősorban az Istené és a gyü-
lekezeté. Ezen túlmenően, mivel minden belmissziós munkát a lelkész vezet, az 
egyes körök férfi vagy női vezetői a lelkész munkatársai is és így szükséges, hogy 
együtt dolgozzanak a lelkésszel, legyen az leánykör vagy nőegylet. Azoknak a 
lelkészfeleségeknek, akik féltékenységre voltak hajlamosak, azt ajánlották, hogy 
vezessék maguk ezeket az összejöveteleket, mivel szerintük ez lenne a dolguk.27

A konferenciákhoz való viszony a Komáromi Egyházmegyében akkor 
sem sokat változott, mikor a konventi belmissziós bizottság a maga erkölcsi és 
teológiai tekintélyének hozzájárulásával szerveződött meg, ezen hozzájárulás 
által állt az ifjúsági munkák mögött és védte meg azt az esetleges támadások 
ellen.28 Lényegében a legjobban kritizált, magánkezdeményezésekből szervezett 
konferenciákat átvette az egyház hivatalos végrehajtó szerve, a Konventi 
Belmissziós Bizottság, így aki ezt is kritizálta, magát a konventet és a konventi 
döntéseket kritizálta.

Konkrétan a Komáromi Egyházmegyétől érkező első kritika, ellenvetés, 
amely a konferenciák ellen irányult, az 1787/1929. számú esperesi körlevél volt, 

25 Soós: 1928, i. m. 53.
26 Református Egyház és Iskola. 8 (1928), 41. 6−7.
27 Református Egyház és Iskola. 8 (1928), 41. 6−7.
28 Zsemlye Lajos: Ifjúsági konferenciák. In. Református Egyház és Iskola. 9 (1929), 38. 1−2.
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amely 1929-ben látott napvilágot és amely a vasárnapi iskolát teszi a lelkészek 
kötelességévé a konferencia szervezése helyett. Maga a körlevél eredetiben nem 
maradt fenn, csak Boross Kálmán kamocsai lelkész cikkében, amely a Református 
Egyház és Iskolában jelent meg. Nyilván a cikk az egyéni meglátását tükrözi, ám 
jól jellemzi az egyházmegye két pártra szakadását. Boross Kálmán egyértelműen 
a konferenciák hasznossága és szükségessége mellett foglalt állást, maga is tá-
mogatta és több alkalommal is részt vett ezeken a konferenciákon. Az ominózus 
körlevélben lényegében Gyalókay Lászlónak a már az előzőekben említett misz-
sziói koncepciója van leírva, amelyet még 1928-ban vázolt fel az egyházmegyei 
közgyűlés előtt. Amíg az egy koncepció, ajánlás volt, a körlevél már utasítás. Bo-
ross Kálmán a körlevélnek egy részével egyetértett, ám azzal már kevésbé, hogy

„a tanításnak, feddésnek, jobbításnak, hitre buzdításnak csak a rendes vasárnapi 
isteni tisztelet alkalmával és az iskolában a gyermekek között kell történnie. A 
világiak, bevonásával minden más hitébresztő, vallásosságra buzdító, az ősi magyar 
kálvinista mezsgyére visszavezetni szándékozó munkánk „csak ötletszerű kapko-
dás, habozás, az egyenes útról való elcsavarodás.”29

Gyalókay László egyértelműen azt a régi felfogást erőltette, amely az 
evangelizációt és a belmissziót kizárólag a gyülekezeten belül, azon belül is a 
vasárnapi iskolában és a vasárnapi igehirdetésében látja. Minden más lehetőséget 
elvetett, főként azokat, amelyek a magyar református hagyományban idegen-
nek hatottak − ilyenek a német, holland és skót területekről érkező belmissziós 
programok −, annak ellenére, hogy ekkor már több lelkésznek is megvolt a maga 
belmissziói koncepciója, amelyben vagy helyet kaptak az ifjúsági konferenciák, 
vagy nem. Gyalókay László  mint esperes  − úgy tűnik − a saját verzióját kívánta 
elfogadtatni. Az ő pártján a régi generáció lelkészei álltak, akik előtt − mint már 
írtuk − ismeretlenek voltak a belmissziónak ezen új eszközei. 

A körlevél másik, vitát kiváltó része vélhetően azon ifjúságra vonatko-
zott, amelyik már nem járt vasárnapi iskolába, leágendáztak, így

„az ifjú és férfi nemzedék szívében való hatékony munkásság végezése — önhibán-
kon kívül — a világháború romboló munkája miatt — kiesett kezeinkből; itt si-
kerre, eredményre senki se számíthat, itt még gyógyítani sem lehet a sebet. Ezért üres 
szalmacséplés, pusztában elhangzó kiáltó szó, eltűnő álom, szétfoszló ábránd minden 
konferenciázás, — mert olyan időben és olyan földbe akar vetni, melynek termő ereje 

29 Boross Kálmán: Problémáink. Konferenciák-vasárnapi iskolák. In. Református Egyház és 
Iskola. 9 (1929), 48. 7−10.
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kiveszett és akkor, amidőn a föld a magnak befogadására már nem alkalmas.”30

Boross Kálmán nem vélte ennyire elveszettnek a helyzetet, sőt az ifjúsági munka 
eredménytelenségét nem az első világháború okozta rombolásban látta. Szerin-
te az erkölcsi rombolást azok végzik, akiktől el van véve a tisztes megélhetés 
lehetősége, akik azt hiszik, hogy nincs segítségük, nincs veszteni valójuk. Majd 
hozzátette:

„Tudjuk mi hogy „Krisztus urunk nem szervezett különféle nevű köröket, egyesü-
leteket,” de azt se feledjük, hogy Ő adta azt a parancsolatot, hogy elmenvén széles e 
világra tanítsatok minden népeket, A tanítványok most ebben, majd abban a gyüle-
kezetben jelentek meg. Az apostolok levelei nem a tűzkárbiztosítás, egyházhatósági 
hátralékok beszolgáltatása és szavazatok beadására vonatkoztak, hanem a hitbiz-
tatásával felemelték az elesetteket, megvigasztalták a szenvedőket, sőt szeretetvacso-
ráikon testi és lelki értelemben táplálták az éhezőket.”31

Galambos Zoltán az esperesi körlevélre árnyaltabban reagált, mint Boross 
Kálmán. Helyeselte, hogy Gyalókay rámutatott arra, hogy az egyház, az 
egyháztagok lelki élete nem kielégítő, és sokan úgy próbálják ezt ellensúlyozni, 
hogy „eleget tesznek minden kötelességüknek, ha a ma felkapott, bizonyos vallásos színezet-
tel ellátott külsőségekkel tarkítják eddigi lelkészi szolgálatukat, de lényeget, a tulajdonképpe-
ni célt: a vallásos hitnek építését eltévesztik szemeik elől.”32 Tehát sokan a konferenciákat 
csak a külsőségek miatt szervezik, hogy elmondhassák, hogy ezzel náluk minden 
rendben van. Galambos ezeket a konferenciákat helytelenítette és ezért támogat-
ta Gyalókaynak a vásárnapi iskoláról, a vasárnap délelőtti és délutáni istentisz-
teletről, kátéprédikációról, az úrvacsora előkészítéséről és a vallásos estélyekről 
szóló koncepcióját. Hozzátette, hogy azokat a lelkészeket nem szabad elítélni, 
akik nem használják a modern egyházépítő eszközöket, mert a maguk kis gyü-
lekezetében vagy nincs rá mód, vagy soha nem is találkoztak vele. De egyúttal 
kiemelte, hogy a lelkészi kar egy része tiltakozik a belmisszió ellen.33 Az ehhez 
kapcsolódó további cikkek már személyeskedő stílusban íródtak, és mivel nem 
ismerjük az abban leírt események, folyamatok hátterét, ezért az elemzésénél 

30 Uo.
31 Uo.
32 Galambos Zoltán: Problémáink. Egy esperesi körlevélhez. In. Református Egyház és Isko-
la. 9 (1929), 52. 6−8.
33 Uo. 
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könnyen spekulációba fulladnánk.34 
A belmissziós konferenciák másik nagy kritikusa Tóth Kálmán volt. Az ő 

álláspontja igen érdekesen alakult az évtizedek során. Az 1930-as évek elejéig − a 
váltás valószínűleg 1933-ban volt − teljes mellszélességgel kiállt a konferenciák 
mellett és igen helyesnek és fontosnak tartotta azokat, de már ekkor is veszett 
ügynek látta az egyetemi ifjúság közötti munkát, és a középiskolásokra fektette 
a hangsúlyt.35 Az egész addigi ifjúsági programját felvázolta a Győzelmes Ifjúság 
című művében. A konferenciákhoz és ezzel együtt az ifjúsági munkához való 
viszonya 1933-ban lényegében teljesen megváltozik és ellentétes nézőpontra he-
lyezkedik mindazzal, amit addig támogatott. A konferenciákat − akár országos, 
akár kerületi −, amelyeket mindaddig tartottak, teljesen elhibázottnak és felesle-
gesnek vélte, illetve véleménye szerint a következő konferenciákat már teljesen 
másképp kellene, vagy egyáltalán nem kellene szervezni. Ezt a gondolatot erő-
síthette meg az 1931-es lévai konferencia is, ahol nyilvánvalóvá vált az ifjúsági 
konferenciák csődje és a kezdeti lendületből akkorra „már annyi sem maradt, hogy 
a kommunista deklarációt ellensúlyozni tudta volna valamilyen formában.”36 Azért tartotta 
csődnek, mert ha nem lett volna az, akkor

„miért maradt abba a konferenciák rendezése? Miért szűnt meg a Baráti Szó? Hová 
lett az ifjúsági munka, ami szerintük meg volt? Ha pedig meg van, hol található? 
Hány ifjúsági egyesület, vagy biblia-kör működik a konferenciák hatására? Hány 
főiskolás és középiskolás olvassa az Isten Igéjét a konferenciák folytatásaképpen? 
Miben állott és miben áll az a munka, amit ifjúsági munkának neveznek?”37

Szerinte az 1931-es lévai konferenciával megszűnt ez az ifjúsági mozgalom, mivel 
már 2 éve nem rendezték meg, és egy ilyen szünet – mint írja – egy mozgalom 
történetében a halált jelenti.38 A Baráti Szó című lap − amely a belmissziós kon-
ferenciák lapja volt, melyet Narancsik, Varga és Tóth is szerkesztett és melyben 
a konferenciákon elhangzott előadások jelentek meg – ellen is kikelt, és úgy 

34 További cikkek: Református Egyház és Iskola. 10 (1930), 2. 5−6.; Református Egyház és 
Iskola. 10 (1930), 3. 5−6.
35 Tóth Kálmán: c. n. In. Református Egyház és Iskola. 10 (1930), 10. 3−4.
36 Tóth Kálmán: Még egyszer az ifjúsági konferenciákról. In. Református Egyház és Iskola. 
13 (1933), 41. 2−4.
37 Uo.
38 Uo.
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állította be, mint ami többet ártott az ifjúsági konferenciáknak, mint használt.39 
A kérdés az, hogy mi vezetett Tóth Kálmán e hirtelen váltásához. 1933-ban 
találkozott Nehézy Károllyal, aki igen nagy hatással volt rá. Nem véletlenül fog  
a későbbiekben összekapcsolódni a Timótheus és a Béthel mozgalom. Olyany-
nyira Nehézy hatása alá került, hogy teljesen magáévá tette a szemléletét, és úgy 
gondolta, hogy ami munkát eddig végzett, azt teljesen rosszul csinálta és ezért 
nem volt sikeres. Ezek után már minden egyes megnyilatkozása és tevékenysége 
Nehézy pietista szemléletét tükrözte és ugyanezt a szemléletet nevelte bele a 
Timótheus mozgalom tagjaiba is. Kizárólag azt a konferenciát tartotta elfogad-
hatónak, ahol semmi mással nem foglalkoznak, csak a Bibliával és a konferenciák 
célja a minél több, lehetőleg ott megtért fiatal volt.

Összegzés

A tanulmány a két világháború közötti szlovenszkói református belmisszió ge-
nerációs a regionális konfliktusainak főbb részeit kívánta bemutatni. A regionális 
konfliktusok abból adódtak, hogy míg az egyházkerületek a kényszerű önszerve-
ződés miatt igyekeztek közös nevezőre jutni, addig a belmisszióban már a saját 
teológiai iskolájuk szerint kívántak dolgozni. A regionális konfliktusok akkor 
kerültek napvilágra, amikor az egyik-másik egyházkerületből vagy egyházme-
gyéből a másikba kerültek át lelkészek és ahol az otthoni teológiai gondolkodás 
alapján próbálták a belmissziót végezni. 

A generációs konfliktusok a belmisszió gyakorlati megvalósításában nyil-
vánultak meg. Az idősebb lelkészek többségnek nem volt megfelelő elméleti és 
gyakorlati képzettsége a fiatalokkal szemben, akik a teológián külön belmissziós 
kurzusokon vettek részt, ám az idősebb generáció a tekintélyével igyekezett ezt 
ellensúlyozni. A generációk közti konfliktus a belmissziós konferenciákon csú-
csosodott ki. A konferenciák mutatták meg, hogy a fiatalok igénylik az újabb, 
nyugati típusú belmissziós alkalmakat és ezt mi sem bizonyította jobban, mint 
az, hogy egy-egy ilyen alkalmon négy-ötszázan vagy még többen vettek részt. A 
konfliktusok jószerével a 30-as évek végére elcsitultak és elkezdődött a konfe-
renciák aranykora, amelynek a kommunizmus vetett véget 1953-ban.

39 Uo.
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Források és irodaloM

Református Egyház és Iskola folyóirat, 1921−1933.

*
Soós Károly: Jegyzőkönyv a Komáromi Református Egyházmegye Révko-

máromban 1928. évi április hó 17. napján tartott rendes közgyűléséről. 
Komárno, 1928.

Soós Károly: Jegyzőkönyv a Komáromi Református Egyházmegye Révkomá-
romban 1929. évi augusztus hó 27. napján tartott rendkívüli közgyűléséről. 
1929.

*
Fritz Peyer-Müller: A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború között 

- kitekintéssel a jelenre. Református Zsinati iroda, Budapest, 1994. 467.
Forgács Gyula: Belmisszió és cura pastoralis. Pápa, 1925. 835.
Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I, II. 2006. 2335.
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Egy könyv bezúzása. 
Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok

toMpos krisztina*

1953-ban bezúzták Bakos József  nyelvész és folklorista Mátyusföldi gyermekjáté-
kok1 című gyűjteményes kötetét. Az első kérdés, ami valószínűleg mindenkiben 
felmerül, hogy vajon miért. Miért kellett egy tudományos művet megsemmisí-
teni és ezzel egy tudományszakot nyilvánosan megszégyeníteni? A megértéshez 
az előzmények ismerete szükséges, mert ez a mozzanat csak az utolsó állomása 
volt annak a „koncepciós pernek”, ami a korabeli néprajztudomány és azon be-
lül egyes kutatók ellen folyt a Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-
Történeti Tudományok Osztályán. A Bakos József  könyve körül kialakuló bot-
rány a szocialista korszak kezdeti időszakára jellemző tipikus „tünetegyüttes”, 
ami ötvözte a rendszer ellenségkeresési gyakorlatát a személyes konfliktusok 
szakmai leképeződésével és ennek végül egy kötet esett áldozatul. Többféle té-
nyező befolyásolta tehát – ha csak közvetve is – az ügy menetét, ilyenek a hát-
térben meghúzódó szakmai és személyi ellentétek mellett a néprajznak a Magyar 
Tudományos Akadémia II. Osztályán belüli hátrányos helyzete, és természete-
sen az 1950-es évek első felének politikai- és kulturális miliője. Tanulmányom-
ban az 1953-ban kibontakozó ügy különféle aspektusait, a lehetséges magyarázat 
összetevőit próbálom felderíteni az eddig napvilágra került források alapján.

I. Forrásadottságok

Az eset alaposabb megismeréséhez többféle forrástípus áll rendelkezésünkre. A 
gyermekjátékok tematikájával foglalkozó és más néprajzi témájú szakcikkekben, 
könyvekben többször említik ugyan a kötetet és a körülötte kialakult vitákat, de 
a részletek bővebb kifejtésére a szerzők általában nem vállalkoznak. Egyesek 
közismert tényként kezelik,2 mintegy részeként a minden tudományszak törté-

*Tompos Krisztina. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, 
Magyar- és összehasonlító folklorisztika doktori program. tompos.krisztina90@gmail.com
 Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény VII. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1953. 336.
2 Példaként említhető Voigt Vilmos előszava, amit a Vallástudományi Tanulmányok 7-8. köteté-
hez írt 2007-ben. Itt a lektori munka természete kapcsán egy bekezdésben foglalta össze az 
esetet: „A mi mostan is létező Akadémiai Kiadónk szocialista korszakának hosszú részében nyomtatásban 
is feltüntette könyvein a lektor nevét. Erre az »éberség« miatt is szükség volt. Ha »antimarxista« beütések 
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netét övező anekdotáknak, mások pedig több mint 60 év elteltével talán nem is 
ismerik az eset politikai-ideológiai vonatkozásait.

Fontos forráscsoportot jelenthetnek a vizsgált időszakban aktív nép-
rajzkutatók emlékiratai, naplói. A korszakra vonatkozóan két olyan nagyobb 
lélegzetű művet említhetünk, amelyek részletesen beszámolnak a tudományszak 
sorsáról. Az egyik Vargyas Lajos3 Kerítésen kívül4 című önéletírása, mely a szerző 
visszaemlékezéseit tartalmazza, a másik pedig Ortutay Gyula5 híressé vált három 
kötetes naplója.6 Szerencsés körülmény, hogy mindkét szerző aktív résztvevője 
volt a könyv kapcsán folytatott vitának, így műveiket olvasva már inkább bete-
kintést nyerhetünk az ügy részleteibe. Vargyas könyvében egy egész fejezetet 
szentelt az esetnek (Egy könyv sorsa7), Ortutay pedig 1953-ban és 1954-ben több 
naplóbejegyzésében is említi a néprajz elleni támadást. Ezen források haszná-
latakor azonban feltétlenül figyelembe kell vennünk a keletkezés körülményeit 
és a műfaji sajátosságokat. Mivel Vargyas Lajos kezdettől fogva a nyilvánosság-
nak szánta művét és jóval az események után, a következmények ismeretében 

bukkantak fel a könyvben, és ezt már a kinyomtatás után vették észre – a lektort is megbüntették. Néprajz-
tudományunk legnagyobb ilyen botránya Bakos József  Mátyusföldi gyermekjátékok c. kötete (1953) körül 
zajlott. Ebben ugyanis voltak nemzetiség-csúfoló szövegek, minthogy a mátyusföldi magyar gyerekek bizony 
csúfolták a zsidókat, tótokat, németeket is, az amolyan gyerekek pedig az emilyeneket csúfolták. No meg 
burzsoá és freudista művek is szerepeltek a különben csakugyan feleslegesen terjengős irodalomjegyzékben. A 
kiadvány bezúzása mellett még büntetést is kapott nemcsak a könyv szerzője, hanem a sorozatszerkesztő és a 
lektor is. Az utóbbi kettőről el lehet hinnünk, hogy igazában nem is olvasták át tüzetesen a teljes kéziratot. 
Ami akkor nem volt bölcs védekezés!” Voigt Vilmos: Előszó. Sacerdos... virginibus puerisque... In. 
Vallástudományi Tanulmányok 7–8 (2007). 9.
A kötetről említést tesznek még: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2001. 202.; Kriston Vízi József: Az utolsó fél évszázad népi gyermekjáték-kutatásá-
nak eredményei magyar nyelvterületen. In. Létünk XXVI (1996), 3–4. 8.; Küllős Imola: Előszó. 
In. Küllős Imola – Laza Dominika: Népi mondókák. Hagyományos dajkarímek, gyermekmondókák, 
dalok és köszöntőversikék. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013. 10. 
3 Vargyas Lajos (1914–2007) népzenekutató folklorista a vizsgált kötet lektora volt, és a ké-
sőbbi vitában is aktívan részt vett. Ld. Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon V. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 489.
4 Vargyas Lajos: Kerítésen kívül. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 381.
5 Ortutay Gyula (1910–1978) szövegfolklorista, a tárgyalt időszakban a néprajz vezető szak-
embere, tudományszervezője. Bakos József  könyve az ő főszerkesztésében jelent meg, így 
az ügy őt is hátrányosan érintette. Ld. Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon IV. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 114–115.
6 Ortutay Gyula: Napló 1., 2., 3., Alexandra Kiadó, Budapest, 2009–2010.
7 Vargyas: 1993, i. m. 244–259.
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fogalmazta meg olvasatát; ebből adódóan nála a Bakos-ügy és a később hozzá 
kapcsolódó mellékszálak egy kerek történetet alkotnak, letisztult karakterekkel 
és világos gondolatmenettel. Ezzel szemben Ortutay bár a kezdetektől gondolt 
naplója későbbi megjelentetésére, ez az adott időpontban számára még nem volt 
kézzelfogható valóság. Gyakran inkább gondjai levezetéseként jegyezte fel emlé-
keit, gondolatait, ezért különféle hangulatai a megörökített történések körét és a 
megfogalmazás módját is behatárolták. Mindkét műre igaz, hogy az események 
szubjektív olvasatát adják, így főként az eset szakmai és személyes vonatkozásait, 
azok összefüggéseit említik.

Végül rendelkezésünkre állnak a korszakban keletkezett források, ame-
lyek nagy előnye, hogy pontos adatokkal szolgálhatnak apró részletekről is. 
Ugyanakkor ezek sokkal alaposabb forráskritikát is igényelnek, mivel a magyar-
országi szocializmus kezdeti időszakában keletkeztek és így magukon viselik a 
kor ideológiai behatásának nyomait, az úgynevezett kommunista retorikát.8 Egy-
részt ide sorolhatók a különféle folyóiratokban megjelent tanulmányok, amik a 
szakemberek széles köre előtt váltak ismertté.9 Másrészt a botrány helyszínét 
jelentő Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályáról és ezen belül a Néprajzi 
Állandó Bizottság10 korabeli működéséről gazdag dokumentáció található a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Levéltárában.11 Utóbbi anyagban egy mappában 

8 Vö. Vörös Boldizsár: „Ha az egészet még be is kellett vonni marxista mázzal”. Néhány 
sajátos eljárás a szakmai eredmények közreadásánál az 1949–1989 közötti magyar történettu-
dományban. In. Erős Vilmos–Takács Ádám (szerk.): Tudomány és ideológia között. Tanulmányok 
az 1945 utáni történetírásról. Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 62–74.
9 1953–54-ben az Ethnographia cikkeiben több szerző is említette a gyűjtemény meghurcoltatá-
sát. Például: Barabás Jenő: Néprajzi munka 1952-ben. Ethnographia LXIV (1953). 388.
Az ügy hivatalos menetét az Akadémia Közleményekben ismertették:
Sz. n.: Határozat Bakos József  „Mátyusföldi gyermekjátékok” c. könyvével kapcsolatban. In. 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi- Történeti Tudományok Osztályának Közleményei III. kö-
tet (1953). 275–277.
Sz. n.: A néprajztudomány helyzetének megvitatása. In. A Magyar Tudományos Akadémia Társa-
dalmi- Történeti Tudományok Osztályának Közleményei IV. kötet. (1954). 131–160.
10 Az 1950-es években a néprajztudomány nem rendelkezett saját kutatóintézettel, így a leg-
főbb irányító szerv az Ortutay Gyula által vezetett Néprajzi Állandó Bizottság volt. Ez a szer-
vezet a Magyar Tudományos Akadémia ideológiai átszervezése után 1950-ben létrejött, II. 
Társadalmi- Történeti Tudományok Osztályán belül működött. Mint a legmagasabb hatóság-
nak, kötelessége volt a tudomány elvi kérdéseinek tisztázása, és a szak marxista alapú átszer-
vezése. Kósa László: Anyagi kultúra kutatása. In. Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi 
Lexikon I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 108.
11 A kutatáshoz áttekintettem: Akadémiai Levéltár (a továbbiakban: AL.), V. Az MTA Testüle-
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elkülönítve szerepelnek a vizsgált eset iratai, amely a „Bakos József  könyv-ügy”12 
címet viseli. Ezek a források is hasznos információkat tartalmaznak, és amíg Or-
tutay és Vargyas művei az egyén szubjektív véleményét rögzítik, addig a levéltári 
anyagok hivatalos szemszögből, a bürokrácia oldaláról mutatják be az eseménye-
ket. Főleg jegyzőkönyveket, határozatokat, javaslatokat és hivatalos levelezése-
ket találunk itt, amik formalizált nyelvhasználattal, többnyire a legszükségesebb 
tényekre szorítkozva íródtak.

II. A kezdetek - Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok

A szerző, Bakos József  (1912−1997)13 1912. február 2-án született a Zemplén 
megyei Vily-pusztán. Gimnáziumi éveit a sárospataki református kollégiumban 
töltötte, majd a debreceni egyetem magyar-latin szakos hallgatója lett, 1934-ben 
szerzett tanári oklevelet. Középiskolai-, később főiskolai tanár, 1964-től a nyelv-
tudományok kandidátusa. A folklór mellett főként nyelvészeti témákban kuta-
tott, jelentős nyelvművelő tevékenységet fejtett ki, Comenius-kutatásait nemzet-
közi szinten is elismerték.

Tanári működését Nyíregyházán kezdte, innen Sopronba került, majd 
az első bécsi döntés értelmében Magyarországhoz csatolt Érsekújvárra helyez-
ték át. Itt gyűjtötte 1939 és 1942 között diák-munkaközössége segítségével a 
Mátyusföldi gyermekjátékok anyagát, tanítványainak könyve bevezetőjében külön 
köszönetet is mondott.14 Bakos József  szerkesztésében 1941 és 1944 között 
négy füzet is megjelent az érsekújvári gimnázium táj- és népkutató munkakö-
zösségének gyűjtéseiből.15 A néprajzos szakma már ekkor számon tartotta tudo-

te, 102. II. Filozófiai- és Történettudományok Osztálya 1. és 206. doboz.
12 AL. 102. II. Filozófiai- és Történettudományok Osztálya 206/4.
13 Életrajzi adatok Balázs János és V. Raisz Rózsa írása alapján. Balázs János: Bakos József  
köszöntése 70. születésnapján. In. Magyar Nyelv 79 (1983), 4. 494–496.; V. Raisz Rózsa: B. J. 
(1912–1997). In. Magyar Nyelv 93 (1997), 4. 507−508.
14 „A gyűjtőmunkában részt vettek diákmunkaközösségem tagjai is. Kiemelkedő munkát végzett Családy 
Ferenc, Tóth József, Hamar Kázmér, Czakó Ferenc, Varga Károly, Dibuz Lajos, Kanozsai Sándor, Kurucz 
Ferenc és Végh Valéria. Adatszolgáltatóim elsősorban mátyusföldi tanítványaim és pajtásai voltak, továbbá 
az ő nagyapjuk, nagyanyjuk, apjuk és anyjuk.” Bakos: 1953, i. m. 5.
15 Bakos József  (szerk.): Együtt dolgoztunk. Az érsekújvári állami gimnázium IV. A osztályában 
működő nyelvművelő és falukutató munkaközösség írásai. „Védjük nyelvünket”-Diákmunkaközösség 
kiadása, Érsekújvár, 1941.; Uő (szerk.): Nagy magyar értékeink védelmében és szolgálatában. Az ér-
sekújvári áll. gimnázium IV. A osztályában működő nyelvművelő, táj- és népkutató munkaközösség kiadvá-
nya. „Védjük nyelvünket”-Diákmunkaközösség kiadása, Érsekújvár, 1942.; Uő (szerk.): Magyar 
játékot a magyar gyereknek. Tájegységünk területén gyűjtött népi gyerekjátékok, táncok és dalok. Vadász 
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mányos tevékenységét: a szak vezető folyóiratában, az Ethnographiában Gunda 
Béla 1941-ben,16 az 1942-es számban pedig Dömötör Sándor írt ismertetőt17 
a diák-munkaközösség kiadványairól. Ortutay Gyula szintén méltatóan szólt a 
tanár munkásságáról a Magyar Csillag 1942-es számában, emellett cikkéből arra is 
következtethetünk, hogy Ortutay és Bakos, az ügy későbbi szereplői ekkor már 
személyesen is ismerték egymást: „El nem feledhetem, milyen kedves volt számomra 
az a téli érsekújvári délelőtt, amikor a magyar órán a tanár úr s jómagam kérdezgetéseire a 
buzgó negyedisták elmagyarázták, mi is a fontossága a gyűjtésnek [...].”18 A háborús ese-
mények miatt kénytelen volt elhagyni Érsekújvárt, régi iskolájában, a sárospataki 
gimnáziumban kezdett tanítani. Ezzel a mátyusföldi gyűjtés időszaka is lezárult 
számára.

A fentiek alapján a gyűjtemény későbbi sorsa szempontjából két mo-
mentumot fontos hangsúlyoznunk: 1. A kötet anyagának összegyűjtése a má-
sodik világháború idején, egy olyan Magyarországhoz visszacsatolt területen 
történt, ami a háború befejezésével ismét a csehszlovák állam része lett. 2. A 
mű majdnem végleges formájában még az új politikai korszak, a magyarországi 
kommunizmus kezdete előtt elkészült, így magán viselte egy korábbi időszak 
tudományos miliőjének lenyomatát.

Ezek a szempontok később nagy szerepet játszottak a könyv sorsának 
alakulásában.

Egy, az Ethnographia Társasági ügyek rovatában megjelent közlemény tanú-
sága szerint a kötet 1946-ban összeállítva már csak a kiadásra várt: „Bakos József  
diákmunkaközösségével 38 mátyusföldi falu gyermekjátékait gyűjtötte össze. Gyűjteménye 
eredménye tekintélyes, 300 oldalas kézirat, egy tájegység eddig legteljesebb játékmonográfiája. 
Mint a népköltési gyűjteményekben szokásos, nem falvak szerint csoportosította anyagát, 
hanem 25 csoportba osztotta, az eddigi rendszer alapján. (Kiss Áron, Böhme). Bőségesek a 
játékok jegyzetei.”19 A gyűjtemény kiadásának ügyét folyamatosan napirenden tar-
tották, három évig szerepelt a néprajzos akadémiai könyvtervben.20 Végül 1953-

Nyomda, Érsekújvár, 1943.; Uő (szerk.): Önképzés és szolgálat. Az érsekújvári áll. gimn. önképzőkö-
rének kiadványa IV. Vadász Nyomda, Érsekújvár, 1944.
16 Gunda Béla: Az érsekújvári gimnázium nyelvművelő és falukutató munkája. In. Ethnographia 
LII (1941). 297.
17 Dömötör Sándor: Bakos József: Az érsekújvári áll. gimn. IV. A osztályában működő nyelv-
művelő, táj- és népkutató munkaközösség írásai. In. Ethnographia LIII (1942). 164–165.
18 Ortutay Gyula: Bakos József  munkája. In. Magyar Csillag II (1942), 6. 365.
19 Ethnographia LXXVII (1946). 124.
20 Az 1952 évi könyvkiadási tervben így indokolták a kötet mielőbbi megjelentetésének szük-
ségességét: „Az összes népi gyermekjáték összehasonlító anyagát is feldolgozza. A különböző kultúrcso-



Tompos KriszTina

84

ban21 jelenhetett meg az Ortutay Gyula által szerkesztett Új Magyar Népköltési 
Gyűjtemény hetedik köteteként Manga János22 és Vargyas Lajos lektorálásában. 
Bakos József  332 oldalas könyve a maga nemében egyedülálló volt, mivel koráb-
ban nem született még ilyen gazdag gyűjtés alapján egy egész tájegység gyermek-
folklór anyagát felölelő mű. A szerző a játékokat a gyermekek életkora szerint 
csoportokba rendezte és mindehhez részletes jegyzetanyagot csatolt. A munka 
jelentőségét tovább növelte, hogy a kötet végén, 45 oldalban a magyar népi já-
tékirodalom teljes bibliográfiáját adta megjelenéséig, az 1950-es évek elejéig.

A korszak intézményi struktúrájának megfelelően a gyűjtemény a Ma-
gyar Tudományos Akadémia finanszírozásában jelent meg. Ám alig hagyta el a 
nyomdát, a nemzetiségcsúfolók pejoratív tartalma miatt rögtön bevonták a for-
galomból, a szerzőt, a lektorokat, valamint a sorozat főszerkesztőjét megrótták, 
a kötetet pedig bezúzták. Ma csak az a néhány számozott példány maradt fenn, 
amit az érdekelt szakmai intézményekben helyeztek el.

III. Személyes indítékok?

A kötet pellengérre állításának konkrét okát a jelenleg rendelkezésünkre álló ada-
tok alapján még nem lehet teljes pontossággal megállapítani, az idevonatkozó 
forrásokban megtalálható utalások alapján azonban valószínűsíthető, hogy eb-
ben jelentős szerepet játszott a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke, 
Rusznyák István.23 Ezt támasztják alá a tanulmány elején már említett korabeli 
visszaemlékezések is. Vargyas Lajos, aki a kötet egyik lektora volt, önéletírásának 
a Bakos-könyvről szóló fejezetében így emlékezett az ügy kiindulópontjára: „Or-
tutay volt a könyv szerkesztője, s mikor mint minden akadémiai kiadványt, ezt is megküld-
ték Rusznyáknak, az Akadémia elnökének, amint kinyitja, az első szöveg, amire ráesett 
tekintete, az volt »Zsidó, zsinegre való. Minek mondja a magyarnak, mi van eladó.« Vagyis 

portok számára nélkülözhetetlen forrásanyagot nyújt.” A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztály 
1952 évi könyvkiadási terve. AL. 102. II. Filozófiai- és Történettudományok Osztálya 1/2.
21 A kötet körüli munkálatokról 1952-ben az Ethnographia is tudósított: „A folklorisztikai munka 
keretében Bakos József  befejezéshez közeledő »Mátyusföldi népi gyermekjátékok« c. munkája a játékok 
leírásával szervesen egészíti ki a Magyar Népzene Tára I. kötetét.” Barabás Jenő: Néprajzi munka 
1951-ben. In. Ethnographia LXIII (1952). 478.
22 Manga János (1906–1977) a népművészet kutatója. Bár Vargyassal együtt lektorként dol-
gozott a könyvön, a vita későbbi fázisaiban őt kevesebb támadás érte. Ld. Ortutay Gyula 
(főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 515–516.
23 Rusznyák István (1889–1974) a tárgyalt időszakban a Magyar Tudományos Akadémia elnö-
ke, nemzetközi szinten elismert belgyógyász és kutató. Lásd Fazekas Tamás: Rusznyák István 
szegedi belgyógyászati klinikája. In. Orvostörténeti Közlemények 48 (2003). 57–76.
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a csúfolók résznél találta kinyitni, s éppen egy házalót csúfoló szöveget kellett megpillantania. 
Kitört a botrány. A könyvet be akarták zúzni, szerkesztője és két lektora ellen – egyike én 
voltam, másika Manga János – vizsgálatot indítottak. [...] Tudniillik Ortutay még minisz-
tersége idején nem teljesítette Rusznyák valami kérését, aki azóta dühös rá.”24 

Az ügyet Ortutay is személyes támadásnak érezte, de azt, hogy valóban 
Rusznyák indította-e ellene és a néprajz ellen, – naplóbejegyzései alapján – ő is 
csak sejthette. „A Rusznyák által s gyáva akadémikus társai által felkavart ügy szeny-
nyesen-csendesen elaludt, legalábbis egyelőre. Nem is érdekes már számomra: a néprajz ellen 
irányul gyűlöletük, vagy ellenem is, vagy tán elsősorban ellenem?”25 A két neves tudós 
között fennálló személyi és politikai ellentétre eddig nem sikerült kézzelfogható 
bizonyítékot találni, konfliktusukról csak Vargyas Lajos könyvéből és Ortutay 
Gyula naplójából értesülhetünk. Ám a két kutató politikai pályájának ismereté-
ben biztos, hogy valamilyen szinten kapcsolatban álltak egymással.26 

A fentiek alapján elmondható, hogy bár a kötetet politikai szempontból 
kérdőjelezték meg és formálisan elvi okokból indítottak vizsgálatot, nem kizárt, 
hogy a háttérben meghúzódó személyes indítékok is szerepet játszottak abban, 
hogy a gyűjtemény hibáiból végül egy nagyhorderejű ügy bontakozott ki.

IV. Vita az Akadémia II. Osztályán

A nemzetiségcsúfolók felfedezésének és a könyv forgalomból történő vissza-
vonásának pontos dátuma nem ismert. Ortutay Gyula 1953. április 24-i napló-
bejegyzésében említi először az ügyet: „Az történt, állítólag Rusznyák kívánságára, 
hogy Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok c. könyvét, UMNGY, VII., bevonták a 
könyvkereskedésekből, s vizsgálatot indítanak a könyv kiadásának felelősségének megálla-
pítására. A szerkesztő én vagyok, Manga, Vargyas a lektorok. A könyv állítólag fasiszta, 

24 Vargyas: 1993, i. m. 244–245.
25 Ortutay Gyula: Napló 1. 1938–1954. Alexandra Kiadó, Budapest, 2009a. 404.
26 Választott képviselőként mindketten tagjai voltak 1945-ben az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek. 
1946 és 1950 között Rusznyák volt a Magyar−Szovjet Művelődési Társaság elnöke, Ortutay 
pedig a társelnök. Emellett mindketten tagjai voltak a Magyar Tudományos Akadémiának, 
1949-ben pedig a Magyar Tudományos Tanácsnak. Ekkor még miniszterként Ortutay Gyula 
volt magasabb pozícióban, de hamarosan fordult a helyzet és a vizsgált ügy idején, 1953-ban 
már Rusznyák állt jó pár fokkal feljebb a politikai ranglétrán az egykori miniszterhez képest. 
Lásd Horváth Zsolt–Hubai László (szerk.): Az 1945. évi november 29-re Budapesten összehívott 
Nemzetgyűlés Almanachja. 1945. november 29.–1947. július 25. Történelmi sorozat II. A Magyar 
Országgyűlés kiadása, Budapest, 1999. 509–510.; Horváth Zsolt–Hubai László (szerk.): Az 
1947. szeptember 16-ra összehívott Országgyűlés almanachja. 1947. szeptember 16.–1949. április 12. 
Történelmi sorozat III. A Magyar Országgyűlés kiadása, Budapest, 2005. 302−303.



Tompos KriszTina

86

mert a csúfolók közt nemzetiségekre, zsidókra utaló néhány csúfoló is van. A másik baj, hogy 
nem hazánk határai közt lévő terület anyagát közöljük. A válaszomat ezekre a vádakra 
megírtam Rusznyáknak, kértem a vizsgálatot, érveimet itt nem ismétlem el.”27

A levéltári anyagok alapján úgy tűnik, a botrány néhány nappal korábban 
robbanhatott ki. Az első ide kapcsolható irat egy 1953. április 20-án kelt hivata-
los levél Rusznyák István elnök és Osztrovszki György akadémiai főtitkár alá-
írásával, a címzett a Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya Vezetősége.28 
Tulajdonképpen már ekkor, ebben a levélben kimondták a kötetre vonatkozóan 
azt az elmarasztaló ítéletet, amit a szakmai viták csak elodázni tudtak: „A Magyar 
Tudományos Akadémia Elnöksége megállapította, hogy a II. osztály kiadásában megjelent 
Bakos: »Mátyusföldi gyermekjátékok« című munkája politikailag és szakmailag botrányos.” 
A szerzők a kötet káros voltát az Ortutay által is említett két érvvel magyarázták:

1.  A könyv anyagát a hitleri megszállás idején gyűjtötték Csehszlovákiá-
ban, így ronthatja a csehszlovák állammal fennálló diplomáciai kapcso-
latot.
2.  A csúfolókban a fasiszta időket idéző kifejezések vannak: pl. „zsíros 
tót”, „rohadj meg te büdös zsidó”.

Azért is fontos kiemelni ezt a két érvet, mert a későbbi vita folyamatosan visz-
szatérő elemei voltak, köréjük építették fel a néprajz elleni további vádpontokat. 
A Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának vezetősége már egy nap-
pal a felszólítás után, az április 21-i osztályvezetőségi ülésen napirendre tűzte 
a Mátyusföldi gyermekjátékok tárgyalását.29 Ekkor kezdődött el II. Osztály veze-
tőségének a néprajztudomány elleni hadjárata. Bár a kiindulópontot egyetlen 
kötet jelentette, a továbbiakban ez az egész néprajzot jellemző elmaradottság és 
ideológiai eltévelyedés szimbóluma lett, ürügy a tudományszak degradálására. 
Ez az ostromállapot majdnem egy évig állandósult a II. Osztály ülésein, ami a 
tudományos munkát és a könyvkiadást is hátráltatta.

A vezetőség az eset kivizsgálására fegyelmi bizottság alakulását rendelte 
el, melynek tagjai Lukács György, Moravcsik Gyula és Mátrai László voltak. Az-
zal, hogy a II. Osztály megindította a fegyelmi eljárást, hivatalosan is elismerte, 
hogy a kötet kiadásával valakik hibát követtek el. Az esetből ekkor vált igazán 
„ügy”, ami már nem csak egy gyűjtemény ideológiai botlásairól szólt, hanem egy 
tudományszak eltévelyedéséről.

27 Ortutay: 2009a, i. m. 403.
28 Rusznyák István és Osztrovszki György levele a Magyar Tudományos Akadémia Társadal-
mi- Történeti Tudományok Osztálya Vezetőségének. AL. 102. II. Filozófiai- és Történettudo-
mányok Osztálya 206/3.
29 Jegyzőkönyv a II. Osztály vezetőségének 1953. április 21-i üléséről. AL. 102. II. Filozófiai- 
és Történettudományok Osztálya 1/4.



Egy könyv bEzúzása

87

A vizsgálat eredményeként a Bakos-könyv ellen emelt kifogásokról ha-
tározat született, amit az 1953-as Akadémiai Közleményekben adtak ki.30 Ebben 
már nem csak a kötetre vonatkozó elmarasztaló megjegyzések olvashatók, ha-
nem külön kiemelték a szerkesztő és a lektorok, valamint a teljes néprajzos szak-
ma felelősségét. Néhány csúfoló szövegből tehát egy komplex bűnvádi eljárást 
kovácsoltak az egész magyar néprajztudomány ellen.
A főbb vádpontok a következők voltak:

1.  A szerző határon túli adatokat publikált magyar anyagként anélkül, 
hogy a csehszlovák kutatók véleményét és engedélyét kikérte volna. 
(Igaz, megemlítették, hogy a gyűjtés időpontjában a terület a bécsi dön-
tés alapján Magyarországhoz tartozott, de ez nem menthette fel a Bakos 
József  művét a nacionalizmus vádja alól.)
2.  Ideológiailag nem megfelelő, alacsony a könyv eszmei színvonala.
3.  A mindenáron való adatközlés, az „adatfetisizmus” felesleges szöve-
gek kiadását eredményezte. (Itt olyan szövegváltozatokat hoztak negatív 
példaként, amelyek országos szinten elterjedtek voltak és ezért megjelen-
tetésüket feleslegesnek tartották.)
4.  A bibliográfiába „gyanús” freudista irodalom is bekerült, anélkül, 
hogy a szerző kritikával illette volna ezeket.

A felsoroltak láthatóan nem szakmai, hanem politikai-ideológiai okokból váltak 
vádpontokká, az egyetlen, a kötet tudományos színvonalára vonatkozó meg-
jegyzés a változatok közlésével foglalkozott.31 Különös módon az indítékként 
szereplő nemzetiségi csúfolókat csak mellékesen említették, akkor is a szlovák-
ellenes verseket hozták fel példaként és nem az eredetileg kifogásolt, zsidókat 
csúfoló szövegeket. Ugyancsak jelzésértékű az ezekhez kapcsolódó indoklás, 
ami természetesen nem tudományos, hanem politikai érdekekre hivatkozott: „A 
bizottság véleménye szerint a gyűjtemény teljességén mit sem rontott volna az, ha a politikai 
szempontból a legfélreérthetőbb »adatokat« a néprajzi múzeum gyűjteményében őrizték volna 
meg, nem pedig egy 1000 példányban megjelenő akadémiai kiadványban.”32

A kötet hibáiért nem is annyira a szerzőt, inkább a lektorokat és főként a 
szerkesztőt tették felelőssé. Csak Ortutay Gyulát, mint a néprajz elvi irányítóját 
emelték ki név szerint, és tevékenységével kapcsolatban komolyabb ideológiai 
problémák meglétét feltételezték: „E kérdésben Ortutay Gyula akadémikust, mint 
a kérdéses kötet szerkesztőjét, de mint a Néprajzi Állandó Bizottság elnökét is terheli a 

30 Sz. n.: 1953, i. m. 275−277.
31 „A szerző pl. olyan gyermekverseket hoz tardoskeddi, vagy érsekújvári »leletként«, melyek minden vidéken 
kivétel nélkül élnek a gyermekek ajkán, vagyis legkevésbé sem jellemzik Tardoskedd vagy Érsekújvár folk-
lórját.” Sz. n.: 1953, i. m. 276.
32 Sz. n.: 1953, i. m. 277.
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felelősség, hogy az adatközlés elvi kérdéseinek tisztázatlansága ellenére is publikálnak és így 
publikálnak adatokat.”33 Végezetül a II. Osztály nevében a következő javaslatokat 
terjesztették az Akadémia Elnöksége elé:

1.  A kötet ne kerüljön forgalomba.
2.  Csak tíz számozott példányt lehet megőrizni, amiket a szakintézmé-
nyeknél helyeznek el.
3.  Mivel a hibás kötettel megkárosították a magyar államot, a szerkesz-
tőnek, a lektoroknak és a szerzőnek vissza kell fizetni tiszteletdíjuk egy 
részét. (Ebben az esetben is érdekes aránytalanságokra figyelhetünk fel: 
míg Ortutay Gyulától és Vargyas Lajostól a teljes összeget követelték, 
addig Manga Jánosnak a tiszteletdíjának csak felét, a szerzőnek pedig 
csak 33%-át kellett visszafizetnie.)
4.  A néprajz elvi kérdéseit tisztázni kell.

Az utolsó javaslat jogosságát alátámasztandó a néprajztudományt mint elmara-
dott, az ideológiai elvektől eltévelyedett, értéktelen szakot mutatták be, és ezzel 
megalapozták a későbbi akadémiai vita elmarasztaló ítéleteit. „Ez a rossz »pozi-
tivizmus« az elméleti állásfoglalásnak, az elvi következtetések levonásának ez az elkerülése 
nem csupán a fejlettebb, igényesebb tudományokhoz képest jelent kezdetleges fejlettségi fokot, de 
magán a néprajzon belül is káros következményekkel kell járnia.”34

A néprajz elvi kérdéseit tisztázó és egyúttal a kötet sorsát eldöntő aka-
démiai vita időpontját 1953. november 7-re tűzték ki. Az addig eltelt hónapok-
ban a néprajzos szakma komoly erőfeszítéseket tett a könyv és a tudományszak 
védelmére. Az Akadémiai Levéltárban található jegyzőkönyvek, hivatalos levele-
zések arról tanúskodnak, hogy a kutatók kötelességüknek érezték a Bakos-kötet 
melletti állásfoglalást. Ortutay Gyula, Balassa Iván és Vargyas Lajos is hivatalos 
levélben kérte az elítélő határozat visszavonását – hogy csak néhányukat említ-
sem. Közülük is a leghevesebben Vargyas Lajos tiltakozott, aki 1953. augusztus 
15-én kelt provokatív levelében válaszolt a néprajzot ért vádakra, amivel komo-
lyabb szakmai vitát szeretett volna gerjeszteni35 az Akadémia által már eleve túl-
értékelt ügyből. A levelet tizennégy másolatban küldte el a korszak tudományos 
életének jeles személyiségeihez. Rusznyák István szeptember 24-én kelt levelé-
ben válaszolt a kifogásokra, amiben megerősítette, hogy az Akadémia döntése 
helyén való és az ügyet a néprajztudomány elvi kérdéseivel foglalkozó novembe-

33 Sz. n.: 1953, i. m. 277.
34 Sz. n.: 1953, i. m. 276.
35 „Azt a »hangot« szándékosan fentem ki élesre. […] Azt akartam, hogy foglalkozzanak vele, ahhoz pedig 
botrány kellett.” Vargyas: 1993, i. m. 253.
A levél teljes szövegét közli: Vargyas: 1993, i. m. 246−252.
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ri konferencián fogják lezárni.36

Az akadémiai vitára 1953. november 7-én került sor a rokontudományok 
képviselőinek részvételével. A vita anyaga a következő évi Akadémiai Közlemé-
nyekben meg is jelent, így a szakot ért bírálatról az egész tudományos közvéle-
mény értesült. A főszöveget az Ortutay vezette Néprajzi Állandó Bizottság által 
elkészített beszámoló jelentette, amiben a néprajz 1950 és 1953 közötti teljesít-
ményét értékelték, majd ezután következtek a hozzászólások és a kemény hangú 
bírálatok.

A szöveg a kor elvárásainak megfelelően természetesen a kommunista 
retorika tartalmi és formai követelményei alapján íródott, így nem maradhatott 
el a múlt bírálata, a szovjet tanítások- és a marxizmus-leninizmus dicsérete és 
a szigorú önkritika. Ugyanakkor a negatív elemek kiemelése mellett a néprajz-
tudomány teljesítményét méltató megjegyzéseket is bőven olvashatunk, amiért 
később a hozzászólásokban önteltséggel vádolták a néprajzosokat. A Néprajzi 
Állandó Bizottság jelentése nyolc nagyobb vázlatpontban összegezte a tudo-
mányszak hároméves tevékenységét.37 Külön tárgyalta az egyes intézmények 
munkáját, a publikálás lehetőségeit és az ötéves terv alapján működő munka-
közösségek elért eredményeit. A néprajz ideológiai elmaradását a múlt terhes 
örökségével magyarázták, ezzel is elhárítva a felelősséget a szakma jelenlegi ku-
tatóiról. Bár a Bakos-könyvnek nem szenteltek külön fejezetet, de a jelentésben 
többször is visszatértek rá, ha csak utalás szintjén is. Azt azonban egyértelművé 
tették, hogy kiállnak a szerző és a kötet mellett: „E kötetet bizonyos hibái, objektivista 
filológiai módszerei ellenére is hasznosnak tartjuk anyaga szempontjából, és kivéve bizonyos 
durva csúfolókat, a kötetet terjeszthetőnek ítéljük.”38

Az akadémiai ülés második felében következtek a társtudományok kép-
viselőinek hozzászólásai, amelyek egyoldalúan az elmarasztaló kritika jegyében 
születtek. Ez a rész, ahogy Fogarasi Béla osztályelnök az elején utalt rá, a szakmai 
szempontokat teljesen háttérbe szorítva, kizárólag az ideológiai hibákat emelte 
ki: „Hangsúlyozta, hogy az ülés feladatát elsősorban az ideológiai fejlődés feltételeinek kérdé-
sével való foglalkozásban látja, ami nem jelenti a szervezeti kérdések elhanyagolását, de ezzel 
más alkalommal és más formában igyekszik állandóan foglalkozni.”39 A bírálók a legna-

36 Rusznyák István levelét Vargyas közli: Vargyas: 1993, i. m. 253−255.
37 A közreadott összefoglalásban a következő nyolc fejezetcím szerepelt: 1. A mai néprajzi 
munka előzményei, 2. A Néprajzi Állandó Bizottság munkája, 3. Magyar Néprajzi Társaság, 4. 
Magyar Nemzeti Múzeum- Magyar Néprajzi Múzeum, 5. Néprajzi Intézetek, 6. Kiadványok, 
7. Munkaközösségek, 8. Munkánk megjavítása érdekében szükségesnek tartjuk a következőket. 
Sz. n.: 1954, i. m. 131−160.
38 Sz. n.: 1954, i. m. 141.
39 Sz. n.: 1954, i. m. 147.
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gyobb vétséget természetesen az önkritika elmaradásában látták és az osztályel-
nök bevezető mondatai értelmében a hozzászólásokban főleg ideológiai hibákat 
emeltek ki, mindannyian ugyanazon a gondolatmeneten haladva. A főbb vád-
pontok voltak: nacionalizmus, narodnyikizmus, parasztromantika, apolitikusság, 
a marxista történetiség hiánya és az elvi kérdések tisztázatlansága. Utóbbi kettőt 
tartották a legsúlyosabb hiányosságnak és néprajzot a történettudománytól jócs-
kán elmaradott, kevéssé értékes szakként mutatták be: „Következésképpen megálla-
pítja, hogy a jelentés teljesen ki nem elégítő módon foglalkozik az ideológiai kérdésekkel, s 
hogy elérkezett a végső ideje annak, hogy etnográfusaink rátérjenek a marxizmus-leninizmus 
módszerének és alkalmazásának elsajátítására, ne érjék be többé szavakban kifejezett dek-
larációkkal, hanem tanulják meg alkalmazni azt a módszert, amelynek segítségével biztosan 
képesek lesznek arra, hogy tudományukat kifejlesszék.”40

A néprajzosok védekezésében felszólaló kutatók a helyzeten már nem 
sokat javíthattak. Elismerték ugyan az elvi problémákra vonatkozó észrevétele-
ket és látszólag komolyabb önkritikát gyakoroltak, de a lényegi elemektől nem 
tértek el és a Bakos-könyvet továbbra is védték a II. Osztály elítélő határozatá-
val szemben. „A Bakos-könyv sem okozott odaát olyan problémát, mint nálunk. Ezt a 
könyvet lényegében úgy kell felfogni, mint egy nagyobbarányú adatközlést. Hibái természetesen 
vannak, egészében azonban anyagánál fogva pozitívumot jelent.” 41

Az Akadémián lezajlott vita tehát a néprajztudomány elmarasztalásával 
végződött, de a szakemberek még ekkor sem fogadták el a vereséget. Utolsó kí-
sérletéként 1953. december 15-én, a II. Osztály vezetőségi ülésén ismét előhoz-
ták a Mátyusföldi gyermekjátékok ügyét, de a testület reakciója ekkor már minden 
reményt szertefoszlatott. Újbóli kérvényükre a néprajzosok a következő választ 
kapták: „Mátrai elvtárs a Néprajzi Bizottság kérését terjeszti elő a Bakos könyvvel kap-
csolatban, mely szerint kérik, hogy a könyv átjavítva, melyért teljes felelősséget vállalnak, 
megjelenhessen. Fejér elvtársnő közli, hogy a Bakos könyv már zúzdában van.”42

Összegzés

A vizsgálat lezárásaképpen tehát a könyvet bezúzták és ma csak néhány számo-
zott példány található meg a könyvtárakban. Ennek ellenére a néprajz valójában 
sohasem fogadta el a Magyar Tudományos Akadémia döntését, így a Mátyusföldi 
gyermekjátékokat a történtek után is az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény részeként 
kezelték és a sorozat további köteteinek számozását is ennek megfelelően foly-

40 Sz. n.: 1954, i. m. 151.
41 Sz. n.: 1954, i. m. 152.
42 Jegyzőkönyv a II. Osztály vezetőségi üléséről, 1953. december 15. AL. 102. Filozófiai- és 
Történettudományok Osztálya 1/5.
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tatták. A kutatók felhasználták a gyűjtemény adatait és úgy hivatkoztak rá, mint 
a magyar népi játékirodalom egyik jelentős darabjára.

Bár a vizsgált eset elég speciális, mégsem szabad elszigetelten kezelnünk, 
mert olyan vonatkozásokat tartalmaz, amelyek élesen vetik fel a tudomány és 
ideológia kapcsolatának kérdését, ami a vizsgált időszakban különösen hangsú-
lyos volt. Ez az összefonódás generálta a drasztikus ítéletet, ebből következett, 
hogy a korabeli néprajz tudományos teljesítménye nem lehetett kielégítő, ha 
nem alkalmazta kellő intenzitással a marxizmus-leninizmus eszmerendszerét. A 
fontossági sorrendet illusztrálja Fogarasi Béla osztályelnöknek az akadémiai vi-
tán elhangzott egyik mondata: „Nem lehet magas a szakmai színvonal, ha az ideológiai 
színvonal nem magas.”43

A fentieket összegezve kortünetnek tekinthetjük az egész eseményso-
rozatot minden mellékszálával együtt. Hiszen, bár a kiindulópont feltehetően 
személyes ellentét volt, mégis tudományos fórumokon, ideológiai eszközkészlet 
alkalmazásával folyt a bosszúhadjárat. Ezen kívül a korra jellemző bűnbakkere-
sés is volt ez az ügy, mert időről időre az élet minden területén, így a tudomány-
ban is elő kellett állítani néhány vétkest a félelem és a bizonytalanság fenntartása 
érdekében. A vita a néprajztudomány története szempontjából sem volt érdek-
telen, mert olyan igazságtalan vádakkal illették, amik még sokáig kísértettek és 
fenntartották a megfelelés folyamatos kényszerét.
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Pfeiffer Miklós svájci tudományos gyűjtőútja a 
Nagy Háború második évében

GYARMATI EnIKŐ* 

Pfeiffer Miklós, a teológia professzora és a kassai hittudományi főiskola tanára 
a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára megbízásából 1915 
nyarán Svájcba utazott azzal a céllal, hogy a könyvtár háborús gyűjteményét 
új beszerzésekkel gazdagítsa.1 Élményeiről először személyes jellegű beszámo-
lót a Kassai Autonóm Katholikus Kör 1915. évi november 17-i ülésén adott, 
majd nyomtatásban, a Felvidéki Újságban is megjelentette közel negyven oldalas 
beszámolóját.2 Az egész vállalkozás elsődleges feladataként a háború tudomá-
nyos feldolgozását, ezáltal a jobb, békésebb jövő intellektuális alapfeltételeinek 
megteremtését nevezte meg. Útibeszámolójában nemcsak szorosan svájci vo-
natkozású részletekre, hanem az út alkalmával tudomására jutott körülményekre 
is kitért. Mint bevezetőjében igyekezett hangsúlyozni, a személyes vonatkozású 
élményeket sem mellőzte.3

I. A Magyar Nemzeti Múzeum háborús gyűjteménye

Az Országos Széchényi Könyvtár az 1808-ban alapított Magyar Nemzeti Mú-
zeum szervezeti keretében működött egészen 1949-ig.4 A könyvtár vezetősége 

* Gyarmati Enikő. Eszterházy Károly Főiskola, Történelemtudományi Doktori Iskola. gyar-
mati.eniko@mail.datanet.hu
1 Pfeiffer Miklós (1887–1979) pápai kamarás, hittudományi főiskolai tanár és püspöki könyv-
táros. Először nyitrai egyházmegyei pap, majd a kassai egyházmegyében az erkölcstan, 
lelkipásztorkodástan és szociológia hittudományi főiskolai tanára. 1918 őszén az egyházi nagy-
birtokok ellen foglalt állást. A Károlyi-kormány bukása után ismét Kassán tevékenykedett. 
1920 után a csehszlovákiai magyar egyetemi hallgatók vándorlelkésze, az Ifjúsági Katolikus 
Akció ügyvivője és a Prohászka Körök vezető tagja volt. 1948-ban Svájcba emigrált és haláláig 
a svájci magyar misszió élén főlelkészként tevékenykedett. Magyar Katolikus Lexikon www.
lexikon.katolikus.hu/P/Pfeiffer.html (letöltés: 2014. október 19.) A (cseh)szlovákiai magya-
rok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. www.adatbank.sk/lexikon/pfeiffer-
miklos/ (letöltés: 2015. május 5.)
2 Pfeiffer Miklós: Svájc a háború alatt. Úti benyomások 1915 nyaráról. Különlenyomat a Felvidéki 
Újság 1916. évi 36–46. számából. Szent István Társulat, Budapest, 1916. 42.
3 Uo. 5.
4 Történeti áttekintést nyújt: Szőts, Zoltán Oszkár: Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első 
világháborús gyűjteménye. Országos Széchényi Könyvtár−Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. 15–
21. Ezúton szeretném megköszönni Szőts Zoltán Oszkárnak, hogy felhívta a figyelmemet a 
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meglehetősen korán, már 1914 szeptemberében döntést hozott arról, hogy né-
met minták alapján hozzáfog egy háborús gyűjtemény összeállításához.5 A gyűj-
temény gyarapítására számos lehetőséget felhasznált a báró Szalay Imre igazga-
tó vezetése alatt álló múzeum.6 Megkeresték a hivatalos szerveket, és minden 
kibocsátott anyagból igyekeztek beszerezni egy-egy példányt. Különös gondot 
fordítottak a háborús témájú köteles példányok begyűjtésére. Mind az ajándék-
gyűjtés, mind a vásárlás nagy mennyiségben tette lehetővé a beszerzéseket. A 
duplumpéldányok cseréjén kívül a magánszemélyeken keresztül történő megbí-
zások képezték még a gyűjtemény összeállításának gyakori esetét.7 Pfeiffer Mik-
lós úgy ajándékozás, mint megbízás alapján részt vett a háborús anyag gyarapítá-
sában. 1915 első felében még svájci gyűjtőútját megelőzően ajándékozás címén 
három nyomtatványt juttatott el a Nyomtatványi Osztály gyűjteménye számára.8

Pfeiffer magánemberként személyes gyűjtésre vonatkozó megbízást 
1915. júniusának végén kapott a könyvtár igazgatójától.9 A június 24-i keltezésű 
német nyelvű megbízólevél szerint a feladat mind Németországra, mind pedig 
Svájcra vonatkozott, ugyanakkor az azonos lapon található magyar nyelvű szö-
veg már csak Svájcot említette meg a gyűjtés célországaként.10 A megbízás kiter-
jedt minden háborús témájú nyomtatott anyagra, úgy mint könyvek, térképek, 
képes levelezőlapok és újságok. Július 1-i dátummal továbbá egy szolgálati bizo-
nyítványt is kézhez kapott. Ez azt igazolta, hogy 1915. május 10. és 1915. június 
30. között saját elhatározásából a könyvtár háborús gyűjteményének rendezésé-
ben részt vállalt.11 A szakmai kapcsolat tehát egyértelműen létezett a megbízás 

könyvtár háborús iktatókönyvében (1910–1920) található irattári anyagokra. Bogár Anikónak 
pedig az irattár anyagának előkészítéséért mondok köszönetet.
5 A háború alatti könyvtári működésről: Uo. 32–38. A háborús gyűjtemény gyarapodásának 
statisztikai adatairól: Uo. 38–43.
6 A gyűjtemény gyarapításának módjairól: Uo. 45–69.
7 A megbízott magánszemélyek közül a teljesség igénye nélkül szeretném megemlíteni a kö-
vetkező neveket: Eckhart Ferenc: Ausztria, Zolthai–Zehrer József: Olaszország, Feleky Ká-
roly: New York, Karl Bernhard Wiklund: skandináv országok, Jankó Miklós: Oszmán Biroda-
lom, Domanovszky Sándor: Délvidék, Reininger J. László: Csallóköz, Kresz Géza: Bukarest, 
Szentmiklósy Jenő: Spanyolország. Uo. 52–69.
8 Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára Állapotáról az 1915. év 
első felében. In. Magyar Könyvszemle 23 (1915) 3–4. 220.
9 OSZKI 1915/170 − egy kézzel írott megbízó levél német és magyar nyelven.
10 Az első világháborús iktatókönyv más irataiból is tudható, hogy a németországi gyűjtést 
abban az évben Holub József  és Fejérpataky László végezte. Az iktatókönyvben 1915/258 
folyószám alatt jegyzett németországi útijelentés szerint felkeresték a bécsi Hofbibliothek, a 
drezdai Királyi Könyvtár, a müncheni Királyi Könyvtár, a berlini Királyi Könyvtár intézmé-
nyét, valamint még két lipcsei gyűjteményt. A német gyűjtőúttal kapcsolatos forrásokról lásd 
még: Szőts: 2014, i. m. 72–78.
11 OSZKI 1915/172
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előtt, azaz a megbízás valószínűleg köszönhető annak az önkéntes munkának, 
amit Pfeiffer Miklós még 1914 decemberében ajánlott fel a könyvtárnak, de amit 
az 1915. évi januári kezdés helyett csak majd májustól tudott teljesíteni.12

A svájci gyűjtés szempontjából nem véletlenül esett a választás Pfeiffer 
személyére. Jó országismeretét többek között annak is köszönhette, hogy Svájc-
ban végezte egyetemi tanulmányait.13 A Freiburgi Egyetem14 Teológia Karára 
az 1904–1905. tanévben iratkozott be, majd 1912-ben szerezte meg teológiai 
doktori címét.15 Számos korábbi tanárával szintén jó viszonyt ápolt.16 A háborús 
gyűjtésben és információszerzésben pedig politikai és katonai kapcsolatai nyúj-

12 OSZKI 1914/670 Két kérelem található ebben az iratdossziéban. Az első folyamodvány 
szerint kassai hittudományi főiskolai tanárként és püspöki könyvtárosként azzal kereste meg 
a könyvtár igazgatóját, hogy felajánlja szolgálatait a könyvtárnak. A felajánláskor úgy tűnt, 
hogy a kassai hittudományi főiskola három hétre szünetelteti majd az oktatást. A felajánlott 
ingyenes könyvtári szolgálatnál azonban kérte, hogy vegyék figyelembe, csak fűtött helységben 
tud dolgozni, mert megfázásra hajlamos. A munka mellett szeretné folytatni magántanulmán-
yait, ezért csak délelőtt kívánt a könyvtárban tartózkodni. Kifejezte továbbá azon szándékát, 
hogy megismerkedjen a könyvtár technikai üzemével. 1914. december 21-én kapta kézhez azt 
az igazgatói engedélyt, miszerint 1915. január 1-től megkezdheti szolgálatát. Feltételül sza-
bták azonban azt, hogy munkájáért cserébe semmilyen jogigénnyel nem élhet a könyvtár felé. 
Pfeiffer a december 27-én írt válaszlevélben arról értesítette a könyvtár vezetőségét, hogy a 
kassai theológiai főiskolán mégsem szüneteltetik az oktatást, ezért reményét fejezte ki, hogy 
egy későbbi időpontban ennek a szolgálatnak eleget tud majd tenni. A második kérelem szerint 
Pfeiffer 1915. május 1-én ismét megújította kérését, és jelezte, hogy május 6-tól július végéig 
a kassai szolgálattétel alól felmentése lesz. Kivéve május 22-ét, amikor is vissza kell mennie 
Kassára. Azt is vállalta, hogy egészen június hónap végéig önkéntes, ingyenes és a Nemzeti 
Múzeummal szemben minden jogigényt kizáró szolgálatot kész teljesíteni, és kész a feltételeket 
teljes mértékben elfogadni.
13 Szögi, László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken 1789–1919. (Magyarországi 
diákok egyetemjárása az újkorban 3.) Eötvös Lóránd Tudományegyetem Levéltára, Budapest, 
2000. 74.
14 Marti, Stéphane (szerk.): Université de Fribourg 1889–1989. Universitätsverlag, Freiburg, 1989. 
256.
15 A Freiburgi Egyetem a külföldiek, így a magyarok számára is a 19. század végétől bírt 
nagy vonzerővel. Az 1889-ben egyetemmé emelt intézményben katolikus teológiai, jogi és 
bölcsészeti kar működött. 1896-tól kezdve kínált természettudományos képzést. 1898 és 
1918 között negyvenhárom magyar férfi hallgató látogatta a Freiburgi Egyetemet. Ezek közül 
harmincketten a teológia karra iratkoztak be, a kar népszerűség tekintetében egyértelműen 
vezetett a magyar egyetemi hallgatók körében. Az 1904/1905. tanévben egyedüli magyar hall-
gatóként Pfeiffer Miklós iratkozott be. Szögi: 2000, i.m. 25–26.
16 Útibeszámolójában megemlítette a domonkosrendi Michel Leon professzort, az erkölcs-
bölcseleti és bölcselettörténeti tanárát, Richard Zehntbauer professzort, a német jog tanárát, 
André de Máday professzort, szociológia tanárát (Neuchateli Egyetem), Richard Meszlényi 
professzort, a német irodalom tanárát (Genfi Egyetem). Pfeiffer: 1916, i. m. 39–40.
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tottak számára megbízható forrást. Külön említést tett Loys ezredesről, a svájci 
második divízió parancsnokáról,17 Teofil Sprecher ezredesről, a svájci hadsereg 
vezérkari főnökéről,18 valamint Julius Repondról, az akkor százhúsz fős svájci 
gárda ezredeséről.19 Útja során személyesen fogadta őt továbbá a pápa, XV. Be-
nedek svájci megbízottja. Ennek a pápai megbízottnak a közvetítése és irányítása 
alatt a megszállt területekről kitelepített személyek, a polgári internáltak, számos 
súlyosan megsebesült hadifogoly és fogoly szanitéc kicserélésére került sor Né-
metország és Franciaország között.20 Végül, de nem utolsósorban alkalma nyílt 
olyan egyházi méltóságokkal és szerzetesekkel is találkozni, akik Olaszország 
hadbalépését követően hagyták el Rómát, és Svájcban leltek menedékre, ott te-
lepedtek le.21

Pfeiffer végigjárta Svájc nagyobb városait, elsősorban Zürich, Bern, 
Fribourg, Neuchatel, Lausanne, és Genf  képezték úti célját. Kifejezetten az an-
tant párti irodalom gyűjtésében volt érdekelt. Magánösszeköttetéseit is felhasz-
nálta néhány nehezebben megszerezhető érdekes munka beszerzése érdekében. 
A megvásárolt könyvek foglalkoztak többek között Svájc hadi helyzetével és a 
Vöröskereszt felszereltségével. Birtokába jutottak a háború okaival kapcsolatos 
antant véleményeket tartalmazó írások és olyan hivatalos antant országok által 
kibocsátott iratok, amelyek a központi hatalmak, pontosabban Németország 
ellen felhozott vádakat gyűjtötték egybe. Itt nyilvánvalóan az antant országok 
részéről kibocsátott színes könyvekről lehetett szó. Beszerzett továbbá olyan 
térképeket, amelyek a központi hatalmak antant által tervezett felosztását áb-
rázolták. A gyűjteménybe bekerült néhány a lengyel mozgalommal kapcsolatos 
forrásanyag. Végül pedig − itt is, mint korábban, név és cím nélkül említve − 
vásárolt még néhány német és antant párti folyóiratszámot. Az itt ismertetett 

17 Pfeiffer: 1916, i. m. 8. Loys, Treytorrens de (1857–1917) az 1908. évi németországi és az 
1909. évi nagy-britanniai hadgyakorlatok résztvevője. Bár javasolták neki, mégsem pályázta 
meg a svájci vezérkari tisztséget. A második svájci divíziót 1913 és 1917 között irányította. 
Németbarátsága ellenére ő vette fel először a kapcsolatot és kezdte meg azoknak a terveknek 
a kidolgozását, amelyek a franciákkal történő egyeztetések eredményeképpen egy esetleges 
német invázió esetére dolgoztak ki. www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23983.php (letöltés: 2015. 
június 24.)
18 Pfeiffer: 1916, i. m. 10. Sprecher, Teofil (von Bernegg) 1850–1927. 1907-től befolyásos sze-
reppel bírt a hadseregszervezésben. Az 1912. évtől érvényes svájci hadrend kidolgozója volt. 
1914. augusztus 3-án, mielőtt kinevezték volna az új svájci tábornokot, számos támogató sza-
vazatot kapott. Ennek ellenére nem vállalta a jelölést. Végül a svájci hadsereg vezérkari főnöke 
lett. www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D24263.php (letöltés: 2015. június 24.) Annak a Sprecher, 
Arthurnak (1852–1912) volt az unokatestvére, aki császári és királyi titkos tanácsosként teljes 
katonai pályafutását az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében futotta be.
19 Pfeiffer: 1916, i. m. 11.
20 Pfeiffer: 1916, i. m. 32.
21 Pfeiffer: 1916, i. m. 30.



Pfeiffer miklós svájci tudományos gyűjtőútja

101

beszámolójában annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy minél gazda-
gabb lesz ez a háborús gyűjtemény, annál inkább lehetővé válik majd a háború 
tudományos és szellemi feldolgozása, a jobb, békésebb jövő szellemi alapfeltét-
eleinek megteremtése.22

II. A svájci benyomásokról

Pfeiffer tehát július első napjaiban érkezett meg Svájcba. A Bécs és Zürich közötti 
vonatközlekedést ugyanolyan gyorsnak érzékelte, mint korábban a békeidőkben. 
A különbség csupán annyi volt, hogy kevesebb vonatot indítottak. 1915-ben 
még az útlevélvizsgálat formalitásai sem tűntek számára túl szigorúnak, utazási 
szigorításokra ugyanis csak 1915 nyara után került sor. A határok védelmének 
megerősítését sem tapasztalta az Osztrák–Magyar Monarchia felől érkezve. A 
francia–svájci határon már más volt a helyzet. Személyesen bejárta azt a három 
védvonalat, amelyből kettő a Jura-helységben, egy pedig a neuchateli, bieli és 
murteni tavak vidékén húzódott. Az olasz–svájci határon az Alpok képeztek jó 
természetes határt, így itt csak a hágóknál található várak kaptak külön megerő-
sítést. Katonai kísérőitől azt is megtudta, hogy húsz–harmincezer katona védel-
me alatt állt a svájci–olasz határ. Pfeiffer úgy értesült, hogy a svájciak egyébként 
is az olaszok részéről történő határsértést tartották a legkevésbé valószínűnek. 
Ez annál is inkább ellentmondásosnak tűnt, mert Milánóban azon a nyáron 
forgalomban voltak olyan térképek, amelyek a svájci, olaszok lakta területeket 
Olaszország részeként ábrázolták. A mérsékelten antant pártinak tartott francia 
Liberté napilap 1915. július 21-i száma ugyanakkor azt a véleményt közvetítette 
olvasói felé, hogy az olasz irredentizmus irányában nyitott Tessin gondolata csak 
néhány szélsőséges újságíró és ügyvéd fejében létezett.23

Ami Svájc élelmiszerrel történő ellátottságát illette, ez abból a szempont-
ból volt jobb azon a nyáron, hogy ott még kapható volt a fehérkenyér, míg a 
háborúban álló országok közül Bécsben akkor már csak kukoricakenyeret fo-
gyasztottak az emberek.24 Ez azért is tekinthető egyedi helyzetnek, mert az alpesi 
ország általában öt havi gabonakészlettel bírt; a hiányzó mennyiség importjára 
pedig Észak- és Dél-Amerikából Franciaországon keresztül történő szállítás út-
ján került sor. Az antant szövetség képviselői a szállítmányokat azzal a feltétellel 
engedték tovább, hogy garantálják számukra a németek és osztrákok részére 
történő reexport ellenőrzését. Pfeiffer Miklós véleménye szerint ez a törekvés 
akkor Svájc becsületes semlegességéből fakadóan nem teljesült.

22 Pfeiffer: 1916, i. m. 40–41.
23 Pfeiffer: 1916, i. m. 5–7.
24 Pfeiffer: 1916, i. m. 13–14. Az útibeszámoló ellátásról szóló fejezete az árdrágulást alátá-
masztó, következő példákat rögzítette az utókor számára: egy kg vaj 3,4 frankról 4,0 frankra, 
100 kg burgonya 6–8 frankról 18 frankra, fél kiló hús 1 frankról 1,20–1,50 frankra drágult.
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Ezzel a korabeli benyomással szemben azonban a mai modern svájci tör-
ténetírás inkább hajlik arra az álláspontra, hogy a svájci semlegesség csak úgy 
volt biztosítható a Nagy Háború alatt, ha Svájc feladta gazdasági függetlenségét, 
és beleegyezett export–import forgalmának a háborúzó felek − tehát úgy az an-
tant, mint a központi hatalmak − által gyakorolt ellenőrzésébe. Az első háborús 
évben a nagyhatalmak még csak egyedi döntések útján igyekeztek szabályozni 
Svájc külkereskedelmét. 1915. május–június folyamán, tehát már Pfeiffer megér-
kezése előtt, Zürichben a központi hatalmak létrehozták a svájci kereskedelmet 
ellenőrző intézményt, Schweizerische Treuhandstelle (S. T. S.) néven. Néhány 
hónappal később, novemberben pedig a berni székhelyű Société de Surveillance 
Economique (S.S.S.) szervezetet, mely által az antant hatalmak gyakorolhattak 
kontrollt a svájci behozatal és kivitel felett.25

Így, bár gazdasági értelemben semmiképpen, politikai szempontból Svájc 
mindenképpen semlegesnek tekinthető a Nagy Háború alatt.26 Pfeiffer Miklós 
megfogalmazása szerint Svájc „elvben is, tényleg is semleges ország. Mindennemű katonai 
intézkedést az alpesi ország semlegességének védelmére hoztak meg”.27 Ennek a politikai 
semlegességnek a fenntartása mindazonáltal egy olyan helyzetben, ahol a két 
legnagyobb államalkotó nemzet nemzettársai az európai harctereken egymás el-
len harcoltak, rendkívüli nehézségekbe ütközött. Francia Svájcban nem ritkán 
németellenes tüntetésekig fajult ez a nemzetiségi ellentét. A következetesen sem-
leges svájci politika gyakorlatba történő átültetése különösen a határvidékeken 
élők számára jelentett nagy kihívást, ahol gyakran saját szemükkel követve a har-
ci cselekményeket voltak kénytelenek visszafogottságot gyakorolni.28 A francia 
nyelvű Svájcot jól ismerő magyar professzor benyomásai szerint a frankofón 
Svájc nehezebben boldogult a pártatlanság gyakorlatával az antant országok ese-
tében. Míg francia Svájc kirakataiban úgyszólván kizárólagosak voltak az antant 
párti képeslapok, Zürichben és Bernben egymás mellett mutatták II. Vilmos 
német császár és Raymond Poincaré francia köztársasági elnök, vagy az osztrák–
magyar vezérkari főnök Conrad von Hötzendorf  és a francia hadsereg vezérkari 
főnökének Joseph Joffre-nak a képmásait. Pfeiffer arról győződhetett meg, hogy 
a német svájciak „mint köz őszintén és becsületesen semlegesek, még akkor is, ha egyénileg 
a központi hatalmakkal éreztek”. 29

25 Kreis, Georg: Insel der unsicheren Geborgenheit. Die Schweiz in den Kriegsjahren 1914–1918. Verlag 
Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2014. 82–85.
26 A svájci szövetségi tanács 1914. augusztus 4-én juttatta el semlegességi nyilatkozatát a nagy-
hatalmakhoz.
27 Svájc 1914. július 31-én készenlétbe helyezte a hadseregét. Augusztus 3-án elrendelte a had-
sereg teljes mobilizációját, és a határok védelmére rendelték a mozgósított kétszázhúsz ezer 
katonát.
28 Pfeiffer: 1916, i. m. 12.
29 Pfeiffer: 1916, i. m. 26.
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A Nagy Háború alatt a politikai szituációtól, a társadalmi helyzettől és a 
konkrét tapasztalatoktól függően a kortársak között is számos értelmezés szü-
letett arról, hogyan tartható fenn hosszú távon a semlegesség, továbbá mi az a 
legnagyobb probléma, amit a siker érdekében kezelni kell. A svájci semlegesség 
gyengeségét Carl Spitteler30 például az 1914. december 14-én Zürichben tartott 
beszédében a szoros német kulturális kapcsolatokból eredeztette.31 A francia 
svájci Paul Dubois32 azt a Svájcon belül és kívül egyaránt gyakran elhangzott 
vádat utasította vissza, miszerint a semlegesség erkölcstelen magatartás lenne. 
Paul Dubois ennek cáfolatára úgy érvelt, hogy a semlegesség nem gyengeség, és 
nem jelenti bármiféle erkölcsi érték hiányát. A semlegesség sokkal inkább a béke 
érdekében vállalt egyfajta tartózkodás a bármelyik háborúzó féllel kapcsolatos 
állásfoglalástól. Dubois meggyőződéssel vallotta, hogy „Svájc azért semleges, mert 
pacifista.”33

Svájc legnagyobb dilemmája a háború első éveiben az volt, hogyan érvé-
nyesíthető az állam semlegességi nyilatkozata a közélet különböző szereplői kö-
rében. A svájci szövetségi tanács igyekezett szigorú pártatlansággal állást foglalni 
a háborúval kapcsolatos kérdésekben. Tartózkodott minden olyan véleménynyil-
vánítástól, amely bármelyik háborúzó fél előnyben részesítését sugallta volna. A 
nemzetközi jogot sértő esetekkel kapcsolatban is kerülték a hivatalos állásfog-
lalásokat. Röpiratok követelték a szimpátianyilatkozatok hivatalos korlátozását. 
Hatalmas pénzbüntetések kilátásba helyezésével, a politikai előadások rendőri 
engedélyhez kötésével, a sajtó bizonyos kontroll alá helyezésével próbáltak en-
nek a célnak eleget tenni.34

III. A svájci antant párti sajtóról

A svájci sajtó szemlézésére különös hangsúlyt fektetett a professzor. Pfeiffer 
azt tapasztalta, hogy a központi hatalmak helyzetének megítélésében, a két nagy 
30 Carl Spitteler (1845–1924) író, költő, az egyetlen svájci születésű irodalmi Nobel-díjas 
(1919). 
31 „A német svájciak számára a távolságtartás különösen nehéz. A francia svájciak Franciaországhoz történő 
kötődésénél sokkal szorosabb kulturális szálak kötik a német svájciakat Németországhoz.” Az idézet he-
lye: Spitteler, Carl: „Vor allem müssen wir uns klar machen, was wir wollen.” Rede am 14. Dezember 
1914. Zunfthaus zur Zimmerleuten, Zürich. In. Münger, Felix (hg.): Reden, die Geschichte 
schrieben. Stimmen zur Schweiz im 20. Jahrhundert. hier + jetzt Verlag für Kultur und Geschichte, 
Baden, 2014. 34.
32 Paul Dubois (1848–1918) orvos, pszichiáter francia svájciként hosszú évtizedekig élt német 
Svájcban.
33 Dubois, Paul: „Wir sind neutral, weil wir pazifistisch sind.” Neutralité morale. Zürich, 1915. In. 
Odermatt, Christine (hg.): Dieser Krieg ist uns zum Heil.” 1914 — Wortgefechte in Texten der Zeit. 
Limmat Verlag, Zürich, 2014. 170–177.
34 Kreis: 2014, i. m. 35–41.
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háborúzó fél, a franciák és a németek hadi helyzetének értékelésében nem volt 
lényeges különbség a svájci vélemények és az Osztrák–Magyar Monarchia által 
megfogalmazott ítéletek között. Úgy vélte ennek alapján, hogy mindez alátá-
masztja a központi hatalmak hivatalos Höfer-féle jelentéseinek megbízhatóságát. 
Az antant sajtójának áttekintésekor külön értékelte a hivatalos katonai jelentések 
híreit, és a vezércikkek újságírói kommentárjait. Míg az előbbieket korrektnek 
tartotta, mint amelyek pontos képet nyújtottak a harci állásokról, az utóbbiak a 
latin népek élénkebb fantáziájának betudhatóan néha szokatlan módon távolod-
tak el a valós helyzettől.35 Feltűnőnek mégis azt találta, amikor a jelentésekben 
több szó esett a kedvezőtlen körülményekről, a rossz időjárásról, a kedvezőt-
len útviszonyokról, az ellenfél túlerejéről. Az ilyen típusú vélemények gyakran a 
központi hatalmak katonai sikerei után fogalmazódtak meg. Pfeiffer kifejezetten 
megvásárlásra ajánlotta azokat a befolyásosabb svájci lapokat − Bund, Neue 
Zürcher Zeitung, Neue Zürcher Nachrichten −, amelyek mindkét hadakozó fél 
jelentéseinek adatait felhasználva összehasonlító tanulmány formájában adták 
közre állásfoglalásaikat.36

Az antant sajtója szerint a háború a túltengő német, nevezetesen a po-
rosz katonai és kereskedelmi terjeszkedési törekvésekkel magyarázható. Az, 
hogy a világkereskedelmi hegemóniáját féltő Angliának, a Balkánt és egész Ke-
let-Európát uralni kívánó Oroszországnak bármiféle szerepe lett volna a háború 
kitörésében, nem volt olvasható a francia Svájcban megjelent sajtóban. Erről 
Pfeiffer a lefolytatott magánbeszélgetéseken sem tudta meggyőzni barátait. A 
magyarázatból következett, hogy a háború megoldását is a porosz militarizmus 
teljes letörésében, Németország és szövetségesei teljes legyőzésében látták. A 
béke garanciáját pedig egy rendkívül szigorú felosztási tervben vélték megtalál-
ni. Németország esetében ez az 1866. év előtti szétaprózottság visszaállításával 
történt volna meg.37 Az antant szövetség rendkívüli módon hitt saját végső győ-
zelmében, mert birtokolta a tengeri világforgalmat, és humán erőben valamint 

35 A germán és latin néplélek különbözőségeiről külön is értekezett: Tömeglélektan és háború 
című rövid esszéjében. Pfeiffer, Miklós: Tömeglélektan és háború. Szent Erzsébet, Kassa 1915. 13.
36 Pfeiffer: 1916, i. m. 15–18.
37 A svájci kirakatokban gyakran látott térképek szerint Galícia és Csehország Oroszország 
részét képezte volna. Erdély Romániához került. Bosznia–Hercegovina, Horvátország és Szla-
vónia, valamint Dél–Magyarország Nagy–Szerbia részeként egyesült. Dél–Tirol és az oszt-
rák tengerpart Olaszország részét képezte. Ausztria német területeiből és Magyarországból 
állt volna a kis Habsburg állam. Németország elveszítette volna Franciaország javára mind 
Elzász–Lotaringiá,t mind pedig a Rajna vidékét. Hannover Nagy-Britannia fennhatósága alá 
került volna. Egy széles semleges övezet kialakításával, az ettől keletre fekvő német államok 
számára megtiltották volna az egyesülést. Ez az elképzelés nagyon hasonlított az 1866 előtti 
Németország szétaprózódottságához. Ma már tudjuk, hogy ennek a koncepciónak számos 
eleme meg is valósult.
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nyersanyagban fölényben érezte magát. Arról, hogy a központi hatalmak gaz-
dasági, katonai és technikai szervezettsége jobb, semmi sem volt olvasható. Az 
1915 májusában indított központi orosz offenzíva antant értelmezése szerint az 
oroszok tervszerű és szándékos visszavonulást hajtottak végre annak érdekében, 
hogy az egész keleti német és osztrák–magyar hadsereget kelepcébe csalják.38

Pfeiffer úgy a genfi Vöröskereszt, mint a katolikus egyház humanitárius 
tevékenységét figyelemmel követte, és erről szerzett tapasztalatait szintén meg-
örökítette a feljegyzéseiben.39 A professzor úr szerint a svájciak expanzív szem-
léletéből fakadóan, valamint nagy nemzetközi idegenforgalmuk miatt, iskoláik 
nemzetközi jellegéből adódóan különösen nagy érzékkel viseltetnek az emberi-
ség közös nagy feladatai, az internacionális eszmék iránt. A Vöröskereszt a hadi-
foglyok nemzetközi tudakozó irodáját a híres genfi Rath múzeumban rendezte 
be, ahol Pfeiffer látogatása idején ezerkétszázan dolgoztak az élet különböző 
területeiről. A hivatalnokok, tanárok, diákok, orvosok jórészt fizetség nélkül 
végezték munkájukat. 1915 nyarán tevékenységük még csak a nyugati harcte-
rekre korlátozódott. Nem rendelkeztek információval a Balkán és Oroszország 
frontvonalairól. A megszerzett statisztikai adatok tehát akkor még csak a nyu-
gati frontokról érkeztek be. Dr. Ferriere, akinek szándékában állt meglátogatni 
osztrák–magyar fogolytáborokat is, alapvetően semmilyen információval nem 
rendelkezett a keleti frontvonalak helyzetéről, talán ezért is nyilatkozhatott op-
timistán erről, amit Pfeiffer igyekezett rögzíteni. Összességében a látogatás so-
rán szerzett tapasztalatok alátámasztják a svájci humanitárius elkötelezettséget, 
egyúttal a számok bizonyítják a Nagy Háború emberi áldozatainak katasztrofális 
nagyságát már az első évben.40

Összegzés

Az Úti benyomások olvasása alapján mindenféleképpen meggyőződhettünk arról, 
hogy Pfeiffer Miklós sikeresnek tekintette svájci útját. Hazatérését követően né-
hány nappal, augusztus 4-én rövid beszámolót küldött a könyvtár igazgatójának. 
Ebben egyrészt tájékoztatta a megbízó könyvtárigazgatót arról, hogy a kevésbé 
biztos postaforgalom miatt a berni császári és királyi követségen keresztül adta 
fel beszerzéseit. Az egész bevásárolt anyagot nyolc postacsomagban indította 

38 Pfeiffer: 1916, i. m. 19–21.
39 Pfeiffer: 1916, i. m. 26–29; 29–36.
40 Pfeiffer: 1916, i. m. 28. Számos statisztikai adatot jegyzett fel. Ezek szerint az 1914. október 
15. és 1915. január 31. közötti időszak alatt huszonhatezer négyszáz érdeklődés futott be az 
irodához. Tizenhétezer távirat feldolgozására került sor. 1914 szeptember elejétől 1915 január 
végéig kilencszázezer levél érkezett, négyszázezer válaszlevelet küldtek szét. Kilencszáznyolc-
van ezer fogoly ügyét rendezték sikerrel ebben az időszakban. Az ezeknek a hadifoglyoknak 
kifizetett pénzösszeg pedig nem kevesebbet, mint négyszázezer frank összeget tett ki.
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útjára a budapesti miniszterelnöki sajtóiroda címére, de a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Könyvtára részére történő rendelkezési megjegyzéssel. A költségeit igazo-
ló nyugtákat szintén a küldeményhez mellékelte. Összes kiadása 264 frank és 25 
centimes összeget tett ki. Végül arról is tájékoztatta megbízóját, hogy további 
svájci cégek tettek ígéretet arra, tájékoztatni fogják a könyvtárat a háborús új-
donságokat tartalmazó kiadványokról.41

Pfeiffer Miklós személyes beszerzésein túl a könyvtár intézményi kap-
csolatain keresztül is számos anyag jutott el Budapestre.42 Az Argus Suisse de la 
Presse genfi újság-kivágat irodával például már a háború kezdetétől, azaz 1914 
júliusának végétől létezett egy megegyezés, miszerint a cég összeállítja a francia, 
angol és olasz hírlapok összes Ausztria–Magyarországra és az osztrák–magyar 
hadsereg működésére vonatkozó közleményeit. Ez a cég 1915 végéig mintegy 
hétezer ötszázötvenkettő kivágatot juttatott el a könyvtár számára. Mindez olyan 
magas összeget, 1910 frankot jelentett, amit a rendes háborús költségvetésből 
nem tudtak fedezni. Így ezt a rendkívüli kiadási tételek terhére számolták el.43

Pfeiffer Miklós beszerzési költségeit nagy valószínűséggel 1915 végén 
a könyvtár ki is fizette.44 Ezt a feltételezést megerősíti az a Kassai Püspöki Pa-
lotába címzett igazgatói köszönő levél, amely 1915. december 3-án keletkezett. 
Ebben a levélben az igazható úr arról tájékoztatta megbízottját, hogy immáron a 
nyolcadik csomag is eljutott a könyvtárhoz, így a teljes küldemény rendezésének 
lezárása, valamint a vételár elküldése lehetővé vált. „Most, hogy az ügyet sikerült 
véglegesen elintéznünk, meleg köszönetet tolmácsolok Nagyságodnak ezen lelkes, önfeláldozó 
fáradságáért, a melylyel külföldi útján háborús gyűjteményünket felkarolni s értékes nehezen 
megszerezhető darabokkal gazdagítani szíves volt.”45 A háborús gyűjtemény gazdagítá-
sán túl Pfeiffer Miklós svájci útja fontos információt nyújtott a miniszterelnök-
ség, az ország vezetése számára a semleges országban közkézen forgó antant 
párti hivatalos és nem hivatalos nézetekről.

Svájci útjának benyomásait összegezve Pfeiffer Miklós a következő gon-
dolatsorral zárta beszámolóját. „Az elszigetelés korlátozás, tehát szegényedés. A gaz-

41 OSZKI 1915/170 a második lap egy gépírással készített egy oldalas levél, amelyet Sopron, 
Deák tér 37. cím alatt 1915. augusztus 4-vel keltezett.
42 Szőts: 2014, i. m. 52. A szerző megemlítette a svájci Gilhofer és Ranschburg céget, az 
Olschki céget, valamint más iktatószám alatt az Argus Suisse de la Presse nevű céget is.
43 OSZKI 1915/155
44 A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára az 1915. évben. In. Magyar 
Könyvszemle 24 (1916) 3–4. 131. Bár itt megjegyzendő, hogy a nyomtatványi osztály költségei 
között 254 frank és 30 centimes szerepel. Az egymás mellett lévő számok gyakori felcserélése, 
valamint a kerekítés feltételezéséből kiindulva ez az összeg azonban megfelel a kanonok úr 
által feltüntetett összegnek. Ebből az is következik, hogy Svájcból magánmegbízáson keresztül 
történő beszerzést 1915-ben csak Pfeiffer Miklós végzett.
45 OSZKI 1915/170 a harmadik lapon a könyvtárigazgató köszönő soraival.
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dasági elszigetelés nyomor. A tudományos elszigetelés egyoldalúság, szellemi korlátoltság. A 
szívbeli, érzelmi elszigetelés egoizmus, lelki durvaság. Így van ez nemcsak egyéneknél, kisebb 
csoportoknál, hanem nemzeteknél, nemzetcsoportoknál is az emberiség nagy egészével szem-
ben. Svájc a széles, nagy, az egész emberiséget felölelő elméleti és gyakorlati törekvések kíváló 
melegágya és terjesztője; mintája az emberiség békés haladásának. Ha a világháború nagy 
hulláma már elmúlt, sőt, ha lehet már előbb is, sokat lehet tanulni Svájctól.”46
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Kassa helyzete és sorsa 1918 őszén

sztancs gábor∗

A soknemzetiségű történeti Magyarország 1918−1919. évi felbomlásának folya-
matában a központi hatalmak világháborús veresége nyomán kialakult új európai 
nagyhatalmi helyzet és az ebből adódott konzekvenciák jelentették a meghatá-
rozó külpolitikai tényezőt. Ez utóbbiak Magyarország esetében a nemzetiségi 
többségű területek leválását, leválasztását, s az ezeken a területeken élő mintegy 
hárommilliónyi magyar kisebbségi helyzetbe kerülését eredményezték. 

Kassa városa a 20. század elején speciális szerepben és helyzetben volt. 
Egyrészt a soknemzetiségű történeti magyar államon belül Pozsonnyal együtt 
Felső-Magyarország regionális központja volt, másrészt közvetlenül a magyar−
szlovák nyelvhatár mentén az évszázadok során kialakult etnikai kontaktuszó-
nában helyezkedett el. Ennek részeként a város mindig is több nemzetiség ta-
lálkozópontja, s persze nemzetiségi viták, rivalizálások, asszimilációs mozgások 
színtere volt. Regionális központként fontos közigazgatási, katonai, kulturális, 
oktatási funkciói voltak a városnak, s több megyére kiterjedő gazdasági vonzás-
körzettel rendelkezett. 

A tanulmány alapvetően politikatörténeti módszereket alkalmaz, sajtó-
történeti és társadalomtörténeti módszerekkel kiegészítve. A Kassán megjelenő 
korabeli napilapok (Kassai Hírlap, Kassai Munkás, Kassai Újság, Felsőmagyarország) 
mellett levéltári forrásokat is felhasználtam: a Szlovák Nemzeti Levéltár Kassai 
Levéltárának főispáni és alispáni, valamint a Kassai Városi Levéltárnak 1918-ra 
vonatkozó iratanyagát, továbbá Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter minisztériu-
mi anyagait vettem figyelembe.

Az 1918. őszi kassai eseményekkel a magyarországi történészek közül 
Koudela Pál, Popély Gyula, a szlovákiai történészek közül Ladislav Tajták és 
Peter Švorc, újabban Gergely László foglalkozott. Kiemelném, az eddigi elem-
zések többsége, főleg Popély és Tajták munkái, a magyar és szlovák nemzeti 
kontextushoz és kánonhoz ragaszkodva vizsgálták és értelmezték a témát, amely 
pedig bővelkedik interetnikus, nemzetközi és transznacionális mozzanatokban. 
Alábbiakban kísérletet teszek ennek a keretnek a meghaladására és semleges 
álláspontra helyezkedve kívánom értelmezni 1918 őszét és ebben Kassát. Az 
eddig sokszor szlovák és magyar részről ellentétes előjellel, de egyaránt túlzottan 
kiemelt Dvortsák-féle szlovják mozgalom mellett fontosnak tartom a Kassán 
nagy tekintéllyel és befolyással bíró Molnár Miklós kormánybiztos személyét és 

* Sztancs Gábor. Eszterházy Károly Főiskola, Történettudományi Doktori Iskola. 
centrumsztancs@gmail.com
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döntéseit, aki számára az elsődleges feladatot a város és polgárainak biztonsága, 
illetve a háború utáni normális élet elindítása jelentette, s ezzel a békekonferen-
ciáig terjedő állapotokat kívánta stabilizálni.

A magyar történetírásban 1918 őszének döntéskényszerei, alternatívái, a 
történeti ország felbomlásának okai és összefüggései a legtöbbet vitatott kérdé-
sek közé tartoznak. A dualista Monarchiából való kiválás, az őszirózsás forrada-
lom által hatalomra került új erők Magyar Nemzeti Tanács által nyomatékosított 
összefogása a koalíciós kormányzatért, a Magyar Népköztársaság kikiáltását kö-
vetően a Károlyi-kormány a világháború utáni zavaros időkben, a békekonfe-
rencia összehívása előtt megegyezésekre törekedett a történeti magyar államból 
éppen kiválni készülő nemzetiségekkel, nemzetekkel. Az ország integritását a 
békekonferenciáig úgy akarta megőrizni, hogy előzetes megállapodásokkal alter-
natívát dolgozzon ki az államterület felosztását célul kitűző győztesek forgató-
könyvével szemben. Ugyanakkor meg kívánta óvni az egyre erősödő bolseviz-
mustól a nagyhatalmak által felosztani kívánt Magyarországot.

A világháborút követően a kelet-közép-európai térségben, s ezen belül 
a soknemzetiségű történeti magyar állam területén élő nemzetek, nemzetiségek 
között a bellum omnium contra omnes, azaz a mindenki mindenkivel szemben 
folytatott területszerző és területvédő utóháború rémképe jelent meg. Az 1918. 
november 13-i belgrádi fegyverszüneti egyezményt ennek megfelelően minden-
ki másként értelmezte.2 Az antant-hatalmak a csehszlovákokat már korábban 

2 A győztesek a padovai szerződést az Osztrák−Magyar Monarchiával kötött fegyverszünet-
nek tekintették. A legfontosabb pontja a 4. pont volt, amely szerint a szövetséges hatalmak 
hadseregi Ausztria−Magyarország (különösen utóbbi esetében) területén megszállhattak min-
den stratégiai pontot, amelyeket szükségesnek ítélték. Ezen pont alkalmazásából az új utódál-
lamoknak adott keretet arra, hogy a Magyarországgal szembeni területi igényeiket végletekig 
kielégítsék. A balkáni és keleti demarkációs vonalak esetében Badoglio november 1-jén Wé-
bernek azt válaszolta „a jelenlegi birodalmi határ képezi a kiürítésnél tekintetbe veendő demarkációs 
vonalat.”(Nyékhegyi Ferenc: A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés: a páduai fegyverszünet. Budapest, 
2003. 17.)  A padovai szerződés nem ismerte el Magyarország történelmi határait, mert ezzel 
nem is foglalkozott. November 4-én a Károlyi-kormány annak hírére, hogy a szerb csapatok át-
keltek a Száván, úgy döntött, hogy a balkáni antant haderő főparancsnokával – Louis Franchet 
d’Esperey tábornok − tárgyalni kell. Ugyanezen a napon a magyar kormány táviratot intézett 
a tábornoknak, hogy a padovai szerződés értelmében „a magyar határ a demarkációs vonal”. 
Ezt a vélekedést a győztesek figyelemre sem méltatták. A győzteseknek nem állt szándékában 
betartani a padovai egyezményt. A magyar kormány delegátusát november 7-én Belgrádban 
fogadta F. d’Esperey, aki kijelentette, hogy a magyar kormánnyal, mint „helyi szervvel” egyez-
ményt köthet a „fegyverszünet katonai alkalmazásáról” (Ormos Mária: Padovától Trianonig. 
Budapest, 1983. 65.) Tehát nem új fegyverszünet megkötéséről beszélt a tábornok, hanem 
a korábbi szerződés 4. pontjának új köntösbe való bújtatásáról, illetve annak kibővítéséről és 
alkalmazásáról. A magyar kormánynak tisztáznia kellett, hogy a padovai szerződés érvényes-e 
Magyarországra, illetve a megszállandó pontok melyek lesznek, s milyen csapatok szállják meg 
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szövetséges hatalomnak ismerték el, a magyar kormány viszont azt az elvi állás-

őket. A cél a fennálló status quo relatíve még kedvező helyzetben rögzítése. A Fegyverszüneti 
katonai szerződés az ország déli területére jelölte ki a demarkációs vonalat a Maros mentén, 
továbbá Szabadka, Baja, Pécs és Szigetvár fölött húzta meg a Dráváig. Károlyi és Jászi Oszkár 
el tudták érni, hogy a kiürítendő területeken a magyar közigazgatás a békeszerződés aláírásáig a 
helyén maradjon, illetve kimaradt a szövegből a rend-klauzula, vagyis az, hogy a szövetségesek 
a rend fenntartása érdekében megszállhatják az ország területét. Clemenceau november 10-i 
táviratában kijelentette, hogy a tábornok területi kérdésekről nem, csakis a katonai kérdésekről 
tárgyalhat. Ennek értelmében Károlyiék nem tudták elérni azt, hogy „az antant a béketárgyalá-
sokig biztosítja a magyar állam mai határait.” (A belgrádi tárgyalások. Pesti Hírlap, 1918. november 
9.) A franciák szempontjából meg kell jegyeznünk, hogy ezekben napokban még Németország 
hadviselő fél volt, amelynek következtében továbbra is fontos maradt a Belgrád−Budapest−
Bécs vasútvonal mihamarabbi megszállása és Németország felé való előrenyomulás. Kétség-
telen, hogy e célkitűzést a magyar kormánnyal együtt könnyebben lehetett megvalósítani. Ma-
gyarország megszállása mind politika, mind katonai szempontból elsőrendű francia érdek volt. 
Párizs számára a konvenció hasznos kiindulási pontot jelentett a Közép-európai rendezéshez, 
Szlovákia és Erdély területének zavartalan átadását segítette elő. A francia kormány célja a 
szerződéssel, amit Clemenceau is elismert, katonai természetű volt. Ezt erősíti november 29-én 
Pichon körtávirata is, amelyet a szövetséges országokban állomásozó nagykövetekhez intézett 
arról, hogy Károlyi hamis módon fegyverszüneti jelleggel akarta felruházni a konvenciót, s 
ezen az alapon csapatokat küldött Szlovákiába, fel akarta venni a diplomáciai kapcsolatokat 
Németországgal. Ezek olyan tettek voltak, amelyeket semmilyen egyezmény, irat nem tiltott. 
A valóságban itt a konvenció kétfajta és egymással összeegyezhetetlen értelmezését jelentette. 
A francia külügyminisztérium november 29-én „alapvető tévedésnek” minősítette és a fran-
cia kormány Magyarországot kiszolgáltatta „igen nagy étvágyú” szövetségeseinek. A franciák 
november végére a konvenciót gondolatban annullálták, ténylegesen azonban nem. (Ormos: 
1983, i. m. 88−89.) Ettől függetlenül az új államok saját céljuk elérése érdekében értelmezték 
és alkalmazták a padovai megállapodás 4. illetve a belgrádi megállapodás 3. pontját. Lásd erre 
nézve, hogy a románok engedélyt kaptak december 12-én a demarkációs vonal átlépésre, va-
lamint a december 23-i Vix-jegyzéket, amely révén Szlovákiát megszállhatták a csehszlovák 
légiók. Erdély esetében a román politikai körök részéről a fegyverszünet negatív fogtatásban 
részesült, hiszen nem adott jogot egész Erdély megszállására. A román hadvezetőség ettől füg-
getlenül élt a lehetőséggel. Prezan tábornok november 26-án Csíkszeredán tartott szózatában 
kijelentette, hogy „ garantáljuk a lét és a javak biztonságát […] a Tiszáig és a Dunáig […]” (Ormos: 
1983, i. m.  83.) A Duna−Tisza-program meghirdetése a belgrádi konvenció megtámadását 
jelentette. Szlovákia esetében ki kell emelnünk, hogy a konvenció nem rendelkezett annak 
esetleges csehszlovák megszállásáról. Ennek érdekében annak pontjait dezavuálni kellett.A  
Károlyi-kormány − miután a konvenció nem írta elő a kiürítését − csapatokat küldött a terület 
rendjének és védelmének megvédésére. A csehszlovák kormány kétségbeesett akcióba kezdett 
egy demarkációs vonal kijelölése érdekében. Mégis a belgrádi katonai egyezmény az önálló Ma-
gyarország első nemzetközi elismerése volt. Ezzel az okirattal a magyar kormánynak volt egy 
nemzetközi jogilag létező hivatkozási alapja, illetve lehetőséget adott 8 hadosztály fegyverben 
tartására. Sajnos a magyar kormány ezzel a joggal nem tudott élni. Végezetül a megállapodást 
a győztesek megsérthették, de meg nem történtté nem tehették.



SztancS Gábor

112

pontot képviselte, hogy területi kérdésekről csak a békekonferencia mondhat 
ítéletet. 

Károlyi Mihály magyar miniszterelnök erre többször hivatkozott, amikor 
Prága jegyzékekben tiltakozott az ellen, hogy a magyarok november első felében 
fegyveresen akadályozták meg a csehszlovák légiók Felvidékre történő bevonu-
lását. Károlyiék azonban nem merték kockára tenni a békekonferenciára való 
meghívást azzal, hogy a demarkációs vonalakat figyelmen kívül hagyva harcba 
bocsátkozzanak a környező nemzetekkel. Ehhez hiányzott az Európa térképén 
önálló államként új entitásként kezelt ország nemzetközi jogi elismerése, a meg-
védendő és megvédhető országterület kérdésében az a nemzeti egység, amely 
a wilsoni elvek Tisza István által is feltételezett érvényesülésével szemben az 
egyedüli alapját jelenthette volna az aktív honvédelemnek. És persze hiányzott 
a győztes nagyhatalmakkal és csehszlovák, román, jugoszláv szövetségeseikkel 
szemben a védelemhez szükséges katonai erő. A magyar kormány kiindulópont-
ja mindezek miatt az volt, hogy el kell kerülni minden további  vérontást, mert 
az az ország bel- és külpolitikai helyzetét csak még tovább súlyosbította volna. 

Károlyi Mihály dr. Supka Géza személyében Prágába követet küldött a 
kapcsolatok megszilárdítása céljából és feladatául adta, hogy készítsen jelentést 
a csehszlovákok céljairól. A jelentéséből kiderült, hogy a prágai Národný výbor 
Masarykéknak az antant által már 1918 nyarán elismert területi céljai alapján be-
jelentette igényét a Felvidékre a következő határok alapján: Duna vonala Vácig, 
innen Gyöngyös−Miskolc−Tokaj−Csap−Máramarossziget−Verecke. Ezt dr. 
Vavro Šrobár, a csehszlovák kormány „teljhatalmú szlovák minisztere” közölte 
a magyar követtel. A „csehszlovák” miniszter a magyar követ tudomására adta, 
hogy a szlovák lakosság védelmére cseh katonaságot fognak küldeni. Ebből a 
jelentésből is az derül ki, hogy Prágában a decemberi Vix-jegyzéket követően ek-
kor már egészen biztosak voltak abban, hogy a nagyhatalmak Kassa városának 
hovatartozásáról már döntöttek és a várost a megszülető csehszlovák államnak 
ígérték.3 

A Slovenský denník 1919 januárjában Kassa című cikkében azt írta Kassá-
ról, hogy a városnak 50 ezer lakosa volt. A hivatalnokokon, a zsidóságon és az 
utolsó húsz esztendőben bevándorolt idegeneken kívül Kassa teljes lakossága a 
cikk szerint tiszta szlovák volt a korban.4 Úgy vélte az újság, hogy a gimnázium, 

3 Fogarassy László: Hodža Milán és a Károlyi-kormány. In. Palócföld. 24. (1990), 5. 79.
4 A népszámlálási adatokból szokás kiindulni. A 20. századi népszámlálások nemzetiségi és 
anyanyelvi rovatai politikai jelentést tartalmaznak. A népszámlálások mindig is valamilyen nép-
szavazásként funkcionáltak, inkább az egyén lojalitását mérték az adott országhoz, mint identi-
tását. Magyarországon 1880-tól a népszámlálások során a nemzetiségi hovatartozást anyanyelv 
alapján határozzák meg. Ennek alapján az 1910-es népszámlálás szerint Kassán magyar 33 350, 
német 3189, szlovák 6547 fő volt. 6723 volt a zsidó felekezethez tartozók száma, akik a magyar 
és német lakosság között kerültek rögzítésre. (Magyar Statisztikai Közlemények. 42. kötet. Buda-
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reáliskola, kereskedelmi iskola, tanítóképző, jogakadémia, a színház, a Rákóczi-
múzeum jelentette Kassán a magyarosítás műhelyeit, amely az egész szlovák lak-
ta területen éreztette hatását. „A magyarok jól látták, hogy a mi egész keletünk el van 
hagyatva, nincsen intelligenciája és ezért vetették rá magukat ezen részekre.”  A csehszlo-
vák orientációjú pozsonyi lap egészében véve jól látta az Északkelet-Magyaror-
szágon 1918−1919 telén kialakult helyzetet, annak helyi, regionális összefüggé-
seit és azzal is tisztában volt, hogy a szlovák nemzeti mozgalom szempontjából 
passzív megyékben viszonylag jelentős számban élhetnek magyar orientációjú 
szlovákok, s őket a régió magyar politikai tényezői igyekeznek saját oldalukon 
megtartani. 

A Kassai Munkás magyar ismertetése szerint a Slovenský denník egyebek 
közt azt hangsúlyozta, hogy „Csakis a tót keleten és csakis magyar koponyákban szü-
lethetett az a nevetséges gondolat, hogy meg kell alakítani a keleti tót köztársaságot, élén a 
legtürelmetlenebb magyarokkal. De itt is megbukott ez az esztelen terv, mert a keleti tótság 
nagy elhatározásával elsöpörte és a csatlakozott a cseh-szlovák államhoz.”5 

I. A Dvorčák Viktor vezette politikai mozgalom szárnybontása 1918 őszén

1918-ban, a történeti magyar állam felbomlásának, a békekonferencia összehí-
vása előtti külső és belső támadások idején a magyar kormány és az érintett 
régiók magyar politikai vezetése a régiók magyar orientációjú nemzetiségi ve-
zetőit is megpróbálta bevonni országmentő integritáspolitikájába. Ez Sáros, 
Zemplén megyékben, valamint a régió városaiban azt jelentette, hogy politikai-
lag megpróbálták kiaknázni a politikailag korábban teljesen szervezetlen és súly-
talan szlovják identitást és regionalizmust, és szembeállítani azt a csehszlovák 
orientációjú szlovák mozgalommal. A „keleti szlovákok” nevében szerveződő 
értelmiségi csoport 1918. november első napjaiban Eperjesen megtette az elő-

pest 1920.) Ebből 5403-an vallották magukat magyar anyanyelvűnek. Az 1919-es népszám-
lálásnak célja a legitimáció volt, vagyis, hogy a csehszlovák állam bizonyítsa többségi voltát a 
megszállandó területen. A csehszlovák összeírások a megelőző magyar gyakorlattal szemben 
nem az anyanyelvre, hanem nemzetiségre kérdeztek. Meg kell jegyeznünk zsidók esetében, 
hogy a korábbi népszámlálások nem tekintették nemzetiségnek, hanem az izraelita vallásúak 
között tüntették fel őket. A csehszlovák összeírások esetében viszont már önálló nemzetiség-
ként tűnték fel. Egyértelmű célja volt a hatalomnak az asszimilálódott zsidóság leválasztása a 
magyarokról. Megindult a zsidóság disszimilálása a magyarságtól. Az 1919-es csehszlovák ösz-
szeírás során viszont a város nemzetiségi összetétele jelentősen megváltozott 1910-hez képest. 
Magyarnak 17 991, szlováknak 22 858 fő vallotta magát. Kovács Alajos: Kassa népességének 
fejlődése és összetétele. In. Magyar Statisztikai Szemle. 1938. 5. Lásd bővebben még: Kovács 
Éva: Felemás asszimiláció; A kassai zsidóság a két világháború között (1918-1938). Fórum Kisebbség-
kutató Intézet–Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja−Dunaszerdahely, 2014. 25−51.
5 Kassai Munkás. 1919 január 4.
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készületeket egy „Keleti Tót Tanács” (Vichodnoslovenka Rada) megalakítására,6 
amelyet a Szlovák Nemzeti Tanács ellensúlyának kívántak tekinteni és a regio-
nális identitást felhasználva igyekezett leválasztani a keleti szlovákok lakta me-
gyéket a nyugatiakról.7 Kezdeményezői a helyi elmagyarosodott szlovják vagy 
szlovják származású értelmiségiek: Dvorčák Viktor8, Ľudovít Liptay9 evangéli-
kus főesperes és Karol Bulišša ügyvéd volt. Dvorčák felismerte a történelmi 
sorsforduló kínálta választási helyzetet, s a körvonalazódó egységes Csehszlo-
vákia helyett az önálló „Szlovákország” eszméjét terjesztette a szlovákság köré-
ben. Abban reménykedett, hogy az őszirózsás forradalom által keltett lelkesedés 
lecsillapodásával a szlovák nép fogja a Magyarországon való maradás lehetőségét 
kérni, s ily módon elkerülhető lett volna a csehek térfoglalása.10 

Jászi Oszkárnak címzett 1918. november 14-i beadványában Dvorčák 
bejelentette a magyar kormány nemzetiségi miniszterének a „Keleti Tót Tanács” 
megalakulását.11 Azt kérte, hogy a Tanácsot ismerjék el a keleti szlovákok érdek-
képviseleti szervének. „[…] Abaújtorna, Bereg, Gömör-Kishont, Sáros, Szepes, Ung és 
Zemplén vármegyék tótsága,[…] tiltakozásául, hogy a nyugati tótság csehszlovák törekvései-
vel nem ért egyet s annak vezetőit nem ismeri el érdekei képviseletére […] a turócszentmártoni 

6 Vichodne slovjaci! In: Naša Zastava. 1918. november 18. 6−7.
7 „Magyarország északkeleti tótjainak, akik a nyugati megyék lakosságától nyelvükben és kultúrájukban 
teljesen függetlenek A keleti tót tanácsa Eperjesen megalakult, hogy tiltakozzék nyugati tótok gyámkodása 
ellen. A magyar haza egységének alapján állva a keleti tót nép nyelvének érvényesülésének és fejlődésének 
jogát követelve hűséggel csatlakozik a Magyar Nemzeti Tanácshoz.”  Vichodslovenska Rada nevében 
Dvortsák Győző elnök. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára K40 Magyarországon 
élő nemzetek önrendelkezési joga előkészítésével megbízott tárcanélküli miniszter 1918. 1. 
csomó VII. tétel 42/1918.  Az eperjesi, kassai Molnár Miklós: Kassától Košicéig,  Kassa 1942; A 
keleti szlovákokról lásd Tajták, Ladislav: Národnodemokratické revolúcia na východnom Slovensku v 
roku 1918. Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1972. 159.
8 Dvorčák Viktor: 1878-ban Felsővizközön született, 1943-ban Budapesten halt meg. A keleti 
szlovák sajtó − Naša Zastava − szerkesztője, Eperjesen az ispáni levéltár levéltárosa volt. Švorc, 
Peter: Zakletá zem Podkarpatská Rus 1918–1946. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2007. 
318.
9 Liptai (Liptay) Ľudovít: író, tanár (19−20. sz.) 1898−1918 a szlovák nyelv tanára az eperjesi 
evangélikus teológián és kollégiumban, evangélikus lelkész, 1910−1926 eperjesi alesperes, 1926 
után Magyarországon élt. A sárosi nyelvi szeparatizmus híve. Népnevelő cikkeket írt a Naša 
zástava című lapba. Miután Magyarországra távozott, csehszlovákellenes tevékenységet foly-
tatott. Művei: Mravné rozpravki zos naukami (Erkölcsös mesék tanulságokkal) Eperjes 1912, 
Učebná knižka náboženstva evangelicko-ausburkeho vyznaňa (Az augsburgi evangélikus hit-
vallás tankönyve), Eperjes 1915, lefordította Jókai Mór művét Dvojrohový človek (Kétszarvú 
ember) címen, Eperjes 1917 – ezek sárosi nyelvjárásban jelentek meg. In: Slovenský biografický 
slovník III., K-L, Matica slovenská, Martin, 1989. 413.
10 Szviezsényi Zoltán: Hogyan veszet el a Felvidék? Budapest, 1921. 80.
11  MNL OL K40 VII tétel 634/1918
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Narodná Slovenska Radával szemben megalakíttassa Eperjesen a keleti tótoknak tanácsát 
a Vichodnoslovenska Radát.”12 A tanács a magyar kormánytól követelte nemzeti és 
nyelvi jogaik tiszteletben tartását és teljes körű kulturális autonómiát.

A Dvorčák-távirattal azonban Jászi minisztériuma nem sokat foglalko-
zott, és a következő megjegyzéssel küldték irattárba: „Tudomásul szolgál. Intézkedést 
nem igényel.”13 A „Keleti Tót Tanács” gyűlését az eperjesi városi vigadóban tartot-
ták meg, amelyen másfélezer ember vett részt. A gyűlést Dvorčák Viktor nyitotta 
meg, felolvasta Lovászy Márton kultuszminiszter és Jászi Oszkár nemzetiségi 
miniszter üdvözlő táviratait és Lovászy miniszter intézkedését, amely szerint a 
szlovák nyelvet visszaállítják az oktatásban.14 Itt kell megjegyezni, hogy Eper-
jesen 1918 novemberében a Magyar Nemzeti Tanács mellett Rutén Nemzeti 
Tanács is alakult, és a ma már a városhoz tartozó Sóváron a turócszentmártoni 
irányzatot támogató Szlovák Nemzeti Tanács is létrejött, amely élesen tiltakozott 
Dvorčák tervei ellen.  Az Anton Beskyd vezette rutén tanács pedig a rövid ideig 
tartó autonomista szakasz után a Csehszlovákiához való csatlakozást támogatta, 
s Beskyd ennek jegyében lett a párizsi csehszlovák békedelegáció tagja.15  

Több küldött felszólalása után Liptai Lajos evangélikus főesperes hosz-
szabb beszéd kíséretében előterjesztette a határozati javaslatot, amely így szól: 
„Kívánjuk, hogy mi keleti tótok mindazokkal a jogokkal bírjunk, amelyeket országunk 
határain belül bármely nemzet követelhet és kaphat és tiltakozunk az ellen, hogy az ország 
határait bárki megbontani merészelje, mert mi továbbra is az összes nemzettel együtt szeretet-
ben és egyetértésben akarunk élni. Jászi miniszter üdvözletét megköszönve, kijelentjük, hogy 
nyelvi, faji és vallási egyetértésben óhajtunk a magyar nemzettel összeforrni.”16 

II. A kassai magyar közigazgatási szervek állásfoglalásai

A megváltozott politikai helyzetre 1918 őszén először Abaúj-Torna vármegye 
közgyűlése reagált. Tudva, hogy Magyarország elvesztette az első világháborút, 
fontosnak érezték, hogy kifejtsék véleményüket a megváltozott helyzetről.

1918. október 23-án tartotta meg Abaúj-Torna vármegye negyedéves 
közgyűlését. A közgyűlésen az alispán kihangsúlyozta, hogy Abaúj-Torna 
vármegye „hazafiúi erényekben mindig szerves példát” mutatott. A vármegyének „ma-
gyar, tót és német ajkú lakossága, anyanyelv, vallás és felekezeti különbség nélkül mindig a 
magyar hazát támogatták” és ragaszkodik annak területi épségéhez és azt „minden 
ellenséggel szemben” megvédeni törekszik. „Hazafias kötelezettségeit a legnehezebb kö-

12 MNL OL K 40 VII. tétel 234/1918.
13 MNL OL K 40, VII, tétel, 563/1918.
14 Felsőmagyarország,1918. november 26. 3.
15 Mesto Prešov-úvod. Prešov v rokoch 1918−1945. http://www.presov.sk/
portal/?c=12&id=2904 (letöltés: 2015. szeptember 10.)
16 Uo.
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rülmények között is híven és becsületesen […] s életével és halálával a haza javát szolgálta.” 
Az alispán a beszéde végén Szalay László indítványt terjesztette be, amelyben 
a közgyűlés feliratot intézett az országgyűlés Képviselőházához. A feliratban 
kérték, hogy „a béketárgyalások alkalmával az ország területi épsége, állami egysége s az 
államalkotó magyar nemzetjövőbeli fejlődésének s a Magyar állam belső békéjének feltét-
elei biztosíttassanak. Hogy Magyarország teljes politikai, katonai s gazdasági önállósága 
és függetlensége Ausztriával szemben […] törvénybe iktassék és Magyarországnak önálló 
képviseletet kértek a béketárgyalásokon.”17 

Ezt az indítványt Hegyi Zsigmond közgyűlési tag azzal egészítette ki, 
hogy a katonákat rendeljék haza, és rendeljék őket a határok védelmére tartva az 
ellenséges (cseh, román és szerb) csapatok támadásától.18 Minden elválasztásra 
ítélt megye, város magyar vezetése hasonló szellemű nyilatkozatokat fogalma-
zott meg, mint ahogy az újmagyar kormány is ezt az álláspontot képviselte.

Kassa város törvényhatósági bizottsága csak november 2-án délelőtt 
11 órakor tartotta meg rendkívüli közgyűlését, amelyen egyhangú lelkesedéssel 
csatlakozott az őszirózsás forradalom győzelme után a hatalmat átvevő Nemzeti 
Tanácshoz és határozatban fejtették ki, hogy a város Magyarország része kíván 
maradni. A közgyűlésen dr. Blanár Béla polgármester elnökölt, ki megnyitójában 
hangsúlyozta, hogy amiért küzdöttek, az megvalósult. A háború megteremtette a 
független, demokratikus és a magyar nép uralta országot (sic!). Jól látható, hogy 
még a régi politikai elit gondolkodása nem érzékelte a háború utáni változásokat. 
Vagyis azt, hogy 1918 őszén már elavult és meghaladott volt az egy politikai 
nemzet koncepciója, hiszen már novemberre valamennyi nemzetiségünk (ro-
mánok, szlovákok és szerbek) létrehozta saját nemzeti tanácsát, melyek közül 
némelyik megalakulása pillanatában kinyilatkoztatta csatlakozási szándékát az 
újonnan létrejövő országokhoz. A polgármesteren kívül a város nemzeti tanácsa 
is osztotta továbbra is az egy politikai nemzet eszményét. 

Korláth Ferenc felszólalásában hangsúlyozta, hogy Magyarország a ma-
gyaroké (sic!), dr. Glück Lipót „küzdelmünknek […] célja: szent hazánkat és annak 
integritását megvédeni […].”19 Ezután dr. Kriebel Edgár polgármester helyettes be-
jelentette, hogy a városi tisztikar már egy nappal korábban kinyilvánította csat-
lakozását a Nemzeti Tanácshoz. Ezt követően határozatott hozott a  közgyűlés, 
amely egyhangúlag kimondta, hogy „a Magyar Nemzeti Tanácsot törvényes kormány-
nak elismeri és rendelkezéseit a törvény által reáruházott hatáskörben lelkes odaadással és 
a legnagyobb buzgalommal teljesíteni fogja. […] Üdvözlik gróf  Károlyi Mihály kormányát, 

17 Štátny archív Košice Abovsko-turnianska Župa III. Podžupan 7663/1918
18 Kassai Hírlap, 1918. november 3
19 Uo. Hozzá kell tenni, hogy november 2-án hasonló szellemben a kassai népoktatási tanin-
tézetek tanárai gyűlést tartottak, amelyen megállapodtak abban, hogy a szlovák vidéken fel-
világosításokat végeznek a cseh agitációval szemben és céljuk, hogy a szlovákság „továbbra is 
megmaradjanak az egységes magyar állameszme híveinek.” Kassai Hírlap, 1918. november 9.
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amely arra vállalkozott, véget vet a háborúnak, politikai gazdasági és katonai függetlenség 
biztosítása, ország védelméről és vagyoni biztonságáról gondoskodik […].”20 

Abaúj-Torna vármegye törvényhatósága november 5-én 11 órakor 
rendkívüli közgyűlést tartott, hogy „a magyar nemzet forradalmi átalakulása által 
szült viszonyok közé beilleszkedve” a Magyar Nemzeti Tanács kezébe a törvényha-
tóság hűségesküjét letegye. Puky Endre21 alispán beszédet mondott: „[…] nem 
lehet magyar ember és magyar ember közt véleménykülönbség, hogy a Nemzeti Tanácsot, 
amely a tényleges hatalmat kezébe vette és annak kebléből alakított kormányt tejes erővel és 
elszántsággal támogatni kell […] Az október 31-iki forradalmi átalakulás itt Kassán is 
megvívta a maga vértelen diadalát […].”22 A magyar kormányzat is felismerte, hogy 
ezen vészterhes órákban nemzeti összefogásra és minden politikai irányzatot 
tömörítő koalícióra van szükség az ország egyben tartásához. Ez kicsiben, 
vármegyék esetében is a teljes politikai elit összefogását célozta a megye rendjé-
nek megőrzésére és a polgári lakosságának védelmére. Hozzá kell tenni, hogy az 
országban szinte a budapesti Magyar Nemzeti Tanáccsal egyszerre jöttek létre 
a vidéki, illetve városi tanácsok, hol vértelenül, hol a régi rend ellenállásával. 
Természetesen a létrejövő tanácsok mind üdvözölték és csatlakoztak a budapesti 
Magyar Nemzeti Tanácshoz.

 A közgyűlésen Horváth Elemér főispán23 felolvasta a vármegye hatá-
rozatát. Ebben a vármegye nevében is köszöntötte a független önálló demok-
ratikus Magyarország megszületését.24 A városi, illetve a vármegyei Nemzeti 
Tanácsok egymással állandó kapcsolatba léptek, ezért Horváth Elemért a városi 
közgyűlés állandó tagjává választotta, illetve a városi tanács is egy főt küldött a 

20 Uo. vö. ŠA AMŽ III Podžupan 8418/1918.
21 1871-ben Kassán született és 1941-ben Szovátafürdőn halt meg. 1906-tól Abaúj-Torna 
vármegye alispánja, 1920-tól Borsod, Gömör és Kis-Hont vármegyék törvényhatósági 
kormánybiztosa, 1922-től Abaúj-Torna vármegye és Miskolc város főispánja. 1924-től 1933-
ig kormánypárti programmal képviselő. 1926-tól nemzetgyűlési, majd képviselőházi elnök. 
1932. okt. 1-től 1933. jan. 7-ig a Gömbös-kormányban külügyminiszter, azután a Közigazgatá-
si Bíróság elnöke és felsőházi tag. Magyar életrajzi lexikon. http://mek.oszk.hu/00300/00355/
html/ABC11587/12482.htm (letöltés: 2015. szeptember 16.)
22 Kassai Hírlap, 1918. november 6.
23 Horváth Elemér Ede: 1879-ben született, halálozási éve ismeretlen. Abaúj-Torna vármegye 
főjegyzője volt 1912-ben, 1913-ban és 1918-ban. Előadója volt az általános közigazgatási 
tanfolyamnak. 1918-ban az őszirózsás forradalom idején a kormány Abaúj-Torna kormány-
biztosává nevezte ki. Ezt a tisztséget 1919 januárjáig töltötte be, amikor a politikai hatalmat 
Kassán a csehszlovák szervek vették át. Gašpar, Ján–Blašková, Eleonóra–Mihóková, Mária: 
Lexikón Košičanov 1848-1938, A-I, I. diel, Equilibria, Košice, 2014. 433.
24 A főispán szerint a vármegye bízott benne, hogy az új kormány fenntartja a személy- és 
vagyonbiztonság rendjét, a kormány biztosítani tudja a béketárgyalásokon az állami egységet 
és a más ajkú nemzetekkel való méltányos megegyezést. Felsőmagyarország, 1918. november 6. 
vö. Abauj-Torna vármegye hivatalos lapja, 1918. november 14. 
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vármegyei tanácsba.
A város és annak magyar polgárai Magyarország mellett foglaltak állást 

a novemberi napokban. Minden téren elutasították a Szlovák Nemzeti Tanácsot 
és késznek mutatkoztak a csehek elleni harcra is.  A Nemzeti Tanács november 
13-án megtartott ülésén dr. Wiesz Ernő arról adott hírt, hogy Kassáról a teljes 
katonaságot a csehek ellen viszik. A katonaság elvitele25 következtében a város 
közbiztonságáért felelős polgárőrséget át kellett szervezni. Surányi Lajos26 sze-
rint a polgárőrség szervezésénél akként kellene eljárni, hogy mindenki minden 
második nap teljesítene szolgálatot, 30 korona fejében. Dr. Grósz Sándor27 osz-
totta ugyan Surányi nézeteit, de attól lényeges eredményt nem várt. Úgy vélte, 
hogy biztosabb eredményt akkor lehetne elérni, ha a polgárőrségben a polgárság 
zöme részt venne. „[…] a nélkülözhető tisztviselőket bocsássák 4-5 hétre polgárőrség 
rendelkezésére s az összes jelentkezők katonai kiképzésben részesüljenek.”28 Francze Géza 
százados, a polgárőrség parancsnoka, a munkanélküliekből 100-150 főnyi törzs-
nek alakítását helyeselte.29

Végül Molnár Miklós, a Kassa városi Nemzeti Tanács elnöke, szólalt fel 
a város védelmének megszervezése ügyében, aki kifejtette, hogy a Kassának szá-
molnia kell a cseh invázióval, amely feltétlenül bekövetkezik, ha nem áll majd a 
város rendelkezésére a szükséges katonai erő. Molnár szerint a kassai szervezett 
munkásság megteszi kötelesességét. Szerinte ötven ember már otthagyta a mű-
helyeket, hogy segítsen a rendet fenntartani még a katonaság körében is, mert a 
tisztek elégedetlenkedést szítanak állandóan az új rend ellen. Hasonlóképpen a 

25 A Kassán állomásozó csapatok az északnyugati határhoz irányították a csehek jogtalan betö-
résének megszüntetésére és az ország területén lévő cseh légiók kiszorítására. „nemzetközi jogba 
ütköző támadás ellen fegyveres erővel megvédi.” Kassai Hírlap, 1918. november 12.
26 Szerkesztő, publicista, politikus. 1904-től 1929-ig Kassán élt, ahol tördelőként és szerkesz-
tőként dolgozott. 1905-ben a kassai székhelyű felső-magyarországi szociáldemokrata pártszer-
vezet alapítója és vezető tisztségviselője, illetve a Kassai Munkás főszerkesztője volt. Az 1918–
1919-es események idején a kassai katonatanács, majd a munkástanács egyik vezéralakja. 
1920-ban a Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspárt listáján nemzetgyűlési képviselővé vá-
lasztották. 1922-ben rendezetlen állampolgársága miatt megfosztották képviselői mandátumá-
tól és kiutasították Csehszlovákiából, amelyet azonban csak 1929-ben hagyott el véglegesen. 
Magyarországon való letelepedését követően Miskolcon, majd Budapestén élt 1969-ig, halálá-
ig. Szlovákiai Magyar Adatbank. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától 
napjainkig. Surányi Lajos. http://adatbank.sk/?p=379515 (letöltés: 2015. szeptember 15.)
271918 november 11-én tartotta meg Kassán a Polgári Radikális Párt az alakuló ülését Schlak 
házban. Ennek a pártnak az elnöki tanácsában alelnöki posztot töltött be. Kassai Hírlap, 1918. 
november 12.
28 Kassai Hírlap, 1918. november 6. 
29 A városi Nemzeti Tanács a polgárőrségnek az elvonuló katonai csapatok helyébe lépő, 
a város rendjét fenntartó és polgári értelemben vett magántulajdon védelmét szánta. Kassai 
Hírlap, 1918. november 14.
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papok is, akik a gyűléseken szítanak a polgárság között. A város közbiztonságá-
nak megvédésére a polgárőrség létszámát 1500 főre emelte végül a közgyűlés.  
A létszámot a volt katonákból kívánták feltölteni kényszersorozás révén, amely 
céljából létrehozta a város a kényszersorozó bizottságot.30

A polgárőrség felállításához, illetve a jelentkező problémák gyorsabb és 
hatékonyabb megoldására szükség volt egy kormánybiztos kinevezésére. A fegy-
veres erők fenntartására a polgárság vagyoni állapotáról új lajstrom elkészítése 
mellett döntöttek. A kormánybiztos kinevezésének kérdését Stein Jenő tanács-
tag vetette fel azzal kiegészítve, hogy minél hamarabb küldöttség menjen Buda-
pestre a kinevezésért. Természetesen Stein alkalmas jelöltet is megjelölt felszóla-
lásában31 Molnár Miklós Nemzeti Tanács elnökének személyében, aki egyszerre 
élvezte a munkásság és a polgárság támogatását.  A gyűlés berekesztése előtt 
a gyűlés elrendelte a polgárőrség kényszersorozását,32 illetve küldöttség küldé-
sét Budapestre a kormánybiztosi kinevezésért. A magyar népkormány a városi 
küldöttség fogadását követően november 14-én Molnár Miklós személye mellett 
döntött, és kinevezte Kassa város kormánybiztosává.33 

II.1 Jegyzők elleni erőszakos támadások

Számos anyag maradt fenn az Abaúj-Torna vármegye alispáni anyagaiban arra 
nézve, hogy november közepétől megerősödtek − főként vidéken − a jegyzők, 
szolgabírók elleni atrocitások. Ezeknek a fellépéseknek az eredete a háború alatti 
eseményekre, a besorozások, hadikölcsönök, árvagondozás, özvegyi segélyezés 
és más hivatali eljárás során elkövetett hivatali visszaélésekre, korrupcióra vezet-
hető vissza. 

Hauptman Ervin főhadnagy tájékoztató jelentésében részletesen beszá-
molt a szlovák, illetve magyar parasztok elégedetlenségének forrásáról.34 A me-
gyei sérelmek első forrása abból adódott, hogy 15-20 család uralkodott felettük. 
„Ezen családokból kerültek ki a főispánok, köztisztviselők szolgabírák, jegyzők. […] a 
parasztság gőgős elnyomói voltak.”35 A sérelmek abból is eredtek, hogy a háború ide-

30 Uo.
31 Uo.
32 A város Kényszersorozó Bizottsága röpiratokon a 20−42. életévüket betöltő, 42 év felet-
ti, illetve 18−20 éves volt katonák, férfiak megjelenését várta el a bizottság előtt. Akik nem 
önként csatlakoznak, azokat sorozás útján kényszerítik rá, amelyre 3 napot szántak. Napi 30 
korona fejében kellett ezt a feladatot ellátni. Kassai Hírlap, 1918. november 14. 
33 Kassai Hírlap, 1918. november 15.
34 Eperjesi születésű, szlovák anyanyelvű személy volt. 1918. november 23-án Jászi megbízta, 
hogy jelentést készítsen a keleti szlovákok kívánalmairól. November 27. és december 2. között 
e célból Eperjesen és környékén tartózkodott. MNL MOL K40 VII tétel 634/1918.
35 MNL MOL K40 VII tétel 634/1918.
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jén az élelmiszer cikkek nem jutottak el a szlovák falvakba, hanem a szolgabírák 
és jegyzők kezén elvesztek. „Könyveket lehetne írni a parasztság mostani felszólalásaiból, 
amelyekben minduntalan feltűnik a jegyzők kezén elpanamázott petróleum és cukor kész-
let.”36 Elégedetlenségük harmadik forrása, hogy a jegyzők és a szolgabírák kor-
ruptak voltak a hadfelmentési és hadsegély ügyekben.37 Ezt erősíti meg a Kassai 
Munkás november 14-én közölt cikke, amelyben Debrőd körjegyzőjének törté-
netét közölte, illetve annak okát, miért is kellett menekülnie a népharag elől.38

November 29-én Abaújszántó főszolgabírója fordult segítségért Hor-
váth Elemér főispánhoz. Állítása szerint a Göncön megalakult nemzeti tanács 
ellen tett lépéseket Lukács Andor főhadnagy és frakciója, mivel nem kapott he-
lyett benne. A főhadnagy emiatt Kassán érintkezésbe lépett a „szociáldemokraták-
kal s eredmény képen most vasárnap délután ki jött 2 igen véres szájú iparos legény, népgyűlést 
tartottak […] normális hangulat megborult. A szónokok felvilágosították a megjelent tömeget 
arra nézve, hogy a szabadság kivívásával az eddigi rendszer megszűnt, akik eddig a népet 
kizsákmányolták és elnyomták, a hivatalnoki kar most már hatáskör nélküli lett […] a 
főszolgabírónak, a jegyzőnek és a papnak a hatalma megszűnt.” A főszolgabíró szerint a 
jegyző ellen igen erős kifakadások történtek, olyanok hangoztak el, mint „ki kell 
kergetni, meg kell ölni, meg kell nyúzni.”39

A szikszói járás főszolgabírója november 30-án fordult a főispánhoz 
azzal a problémával, hogy a vidéki jegyzők és közigazgatási tisztviselők hely-
zete már tarthatatlan. Jelezte, hogy idegei már-már felmondják a szolgálatot, 
mert „nem bírják már az állandó ok nélküli durvaságot, gorombáskodást, erőszakoskodást 
[…].” Kérte a főispánt, hogy kiáltványban próbálja meg visszatartani a népet a 
hivatalos személyek elleni fellépésektől, mert az „súlyos büntetőjogi következmények-
kel fog járni.”40 Miután természetesen nem értek véget a népi megmozdulások, 
december 13-áról újabb jelentést lehet olvasni, amely újabb esetről számolt be. 
A kassabélai körjegyző kénytelen volt elhagyni a hilyói körjegyző székhelyét, 
a kassamindszenti körjegyző pedig segítségért fordult a felsőbb hatóságokhoz, 

36 Uo.
37 Uo.
38 „Schuszter Kálmán körjegyző 1915-ben a kiutalandó korpáért négy koronát szedett be a lakosságtól és 
azt elsikkasztotta. Ugyanezt megismételte a következő évben is. 1916 év őszén karhatalommal más község 
határába hajtotta ki a népet kavicsot fuvarozni. A fuvarozási díjat a vállalkozóktól fölvette és elsikkasz-
totta. 1917 telén a Somodi és Debrőd községből elrekvirált terményből raktárt létesített. A néptől 
a korpát elkobozta és a jó komájai közt szétosztotta. A lakosság cukor járandóságát magánál 
tartotta, a kávét és a petróleumot pedig csak részben osztotta ki. A szénát csak a szegényebb 
emberektől rekvirálta el. Az előjáróság és azok rokonsága semmit sem adtak. És a széna árát 
még ki sem fizették. A rekvirálást törvényellenesen intézte. A csendőrséggel látott hozzá és a 
haragosaitól még a vetőmagot is elkobozta.”Kassai Munkás, 1918. november 14.
39 Štátny Archív Košice Abovsko-turnianska Župa III.Hlavny župan 4175/1918
40 Uo. 730/1918
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mert helyzete teljesen tarthatatlanná vált a lakosság nyugtalansága miatt, és 
székhelyét Barczára kívánta áthelyezni.41 

III. A „Keleti-Szlovák Népköztársaság” kikiáltásától a csehszlovák hadsereg 
bevonulásáig

A magyar kormány részéről Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter igyekezett el-
odázni a konkrét állásfoglalást a keleti szlovákok kérdésében. Jászi a keleti szlo-
vákok néhány értelmiségi által szervezett mozgalmát olyan parciális jelenség-
nek tekintette, amely Magyarország integritásának kormány által szorgalmazott 
megőrzése szempontjából sem jelentett igazán jelentős tényezőt. Ugyanakkor a 
térségben 1914 előtti körtvélyesi látogatásai alapján némi helyismerettel rendel-
kező Jászi nem igazán tudta felmérni, mekkora is volt a társadalmi támogatott-
sága Dvorčákéknak.  Látva a kialakult helyzetet, illetve azt, hogy antant a prágai 
csehszlovák kormányt ismerte el, a velük való megegyezésben reménykedett. 
„[…] megbeszéléseim folyamán azonban többször megkíséreltem őket a keleti tótság külön 
vezetőségének elismerésére, […] kívánatosnak látnám a keleti tótságot, mint külön csopor-
tot tárgyalásainkban belevonni. De a csehszlovákok minden ilyen indítványommal szemben 
kategorikusan elutasítóan viselkedtek, a keleti tótok vezetőit „áltótoknak” […] nevezték, 
akiket tulajdonképpen a régi vármegyei érdekeltség mozgat csupán.”42

A Milan Hodžával, a prágai csehszlovák kormány felszámolási ügyekkel 
megbízott képviselőjével és Matúš Dulával, a turócszentmártoni székhelyű köz-
ponti Szlovák Nemzeti Tanács elnökével, illetve az utóbbi által vezetett szlovák 
küldöttséggel folytatott 1918. november 27−30-i budapesti tárgyalásokat köve-
tően, a december 1-jei minisztertanácsi ülésen jelentette, hogy Hodža és Dula a 
keleti szlovákok különállásába nem mennek bele. Emiatt ő sem hajlandó felbo-
rítani a megegyezés lehetőségét a keleti szlovákság kérdése miatt.43 Az emigrá-
ciójában írt visszaemlékezésében is kitér a keleti szlovákokra, és arra a kérdésre, 
miért  nem támogatta őket. Jászi ekkor is hasonló álláspontra helyezkedett, mint 
Hodžáék, „[…] mert ismertem a különböző szeparatisztikus mozgalmak keleti tót vezé-
reit, s tudtam, hogy mögöttük komoly tömegek nem állnak, lévén ők a régi korrupt feudális 
rendnek mindenre kapható szolgái […]”44 Jászi teljes elzárkózása a szeparatisztikus 
mozgalmaktól abból eredt, hogy tisztában volt a koalíciós kormányzat idején 
kibontakozott szlovják mozgalom kormányzati támogatása mögött meghúzódó 
manipulatív szándékokkal, amelyek a szlovák nemzeti mozgalom mesterséges 
megosztását célozták.

Jászi végül december 5-én fogadta a Keleti Szlovák Tanács képviselőit. 

41 Uo. 769/1918.
42 Világ, 1918. december 8.
43 MNL OL K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1918. december 1.
44 Jászi Oszkár: Magyar kálvária, magyar feltámadás. (2. kiadás) Budapest, 1989. 71.
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Dvorčák megpróbálta elhitetni magáról, hogy tényleges hatalommal rendelke-
zik, s azt szorgalmazta, hogy a magyar kormány ismerje el a független „Keleti 
Tót Népköztársaság” létezését. Dvorčák hatpontos memorandummal fordult 
Jászihoz, amelyben a korabeli nemzeti jelszavak és divatos önrendelkezési tö-
rekvések alapján követelte a hatalom átadását a szlovák nép (sic!) kezébe. A me-
morandum ezen kívül azt kérte, hogy a magyar kormány ne avatkozzon be a 
földreformba, adja át az iskolák igazgatását a helyi kormányzatnak. Teljhatalmú 
követet akartak delegálni Budapestre. A szlovák nép ügyét az összehívandó bé-
kekonferencián csakis a „Keleti Szlovák Népköztársaság” kormánya által meg-
bízott követ képviselheti. Ez a dokumentum, annak különösen két pontja jól 
jelzi, hogy Dvorčákék valójában a „nyugati tót vezérek” szlovák legitimitásának 
megkérdőjelezésére, kétségbevonására törekedtek.

A Keleti Szlovák Köztársaság súlytalanságát jelzi, hogy vele párhuzamo-
san Kassa városának Nemzeti Tanácsában is felvetődött az önálló városállam 
gondolata. „Kassa város a körülötte fekvő néhány tót község miatt még beleesik abba a 
zónába melyre a cseh-szlovák állam igényt tart. Városunk csak úgy biztosíthatná teljesen 
magyarságát és önállóságát, ha önálló köztársasággá kiállítná ki magát.”45 A városban 
a cseh megszállás híre nyomán kibontakozó riadalom enyhítésére a Miniszter-
elnökség táviratot küldött Molnár Miklós kormánybiztos főispánnak. A távirat 
egyértelművé tette, hogy a magyar kormány nem mondott le a városról, és csak 
a győztes nagyhatalmak diktátuma kényszerítheti a város elhagyására: „Kérjük 
a kassai közvéleményt megnyugtatni, hogy a kormány nem mondott és nem fog lemondani 
Kassáról. Még a felvidék kiürítéséről szóló francia jegyzékkel szemben is azon az állásponton 
van, hogy Kassa nem esik bele a kiürítendő területbe.”46 Ugyanakkor az 1918. decemberi 
helyzetnek megfelelően a miniszterelnökség már jelezte: „Az azonban bizonyos, 
hogy a Kassával határos területeken már a csehek fognak rendelkezni.”47

Dvorčák Viktor a december 5-ei tárgyalásai során a magyar népkormány-
tól azt kérte, hogy a kassai városi és megyei adminisztrációt félretolva a Keleti 
Szlovák Népköztársaság kormányának engedje meg, hogy Kassára költözhessen. 
Dvorčákék önámítását és teljességgel megalapozatlan helyzetértékelését jelzi az 
alábbi sajtónyilatkozatuk is. „A tót köztársaság követe ez ügyben a következőkép 
nyilatkozott: A Felvidék tótsága óriási lelkesedéssel fogadja az önálló köztársaság 
gondolatát. […] A cseh megszállás a tót népkormány működését ugyan megnehezíti – ezért 
kérünk a kormánytól Kassán vendégjogot – de tót hatalmasan megnyilvánuló tömörülését az 
eszme körül megállítani nem fogja. […] A tót nép tudatában van annak, hogy szociális, kul-
turális, és gazdasági érvényesülése csak önálló állam szervezés utján érhető el.”48 Miközben 
a turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Tanács is fokozatosan kénytelen beadni 

45 Kassai Hírlap, 1918. december 6. 1.
46 Kassai Hírlap, 1918. december 8. 
47 Kassai Munkás, 1918. december 7.
48 Kassai Hírlap, 1918. december 10.
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a derekát a csehszlovák államalapításban meghatározó súllyal rendelkező prágai 
kormánynak, a nemzetközi folyamatokról alig tájékozott Dvorčák sikertelenül 
próbálta felértékelni magát a kibontakozó felső-magyarországi területvédő po-
zícióharcban. 

A folyamatban lévő cseh megszállásra ezért gyorsan reagált, és a „Kele-
ti Tót Tanács” közreműködésével a szlovják mozgalomra hivatkozva az önálló 
állam kikiáltása mellett döntött.  December 11-én délután 3 kor a szomszédos 
szlovák lakta megyék küldöttei Kassa város tanácstermében gyűltek össze, hogy 
tárgyalásokat folytassanak a Keleti Szlovák Népköztársaság kikiáltása és szerve-
zése ügyében. A tárgyalásokat zárt ülés keretében folytatták. A városháza előtt 
a helyi sajtó hírei szerint több száz főre tehető közönség gyűlt össze a tanács-
kozás alatt. A városháza erkélyén Surányi Lajos, a kassai Nemzeti Tanács tagja 
rövid beszédet intézett a tömeghez és kijelentette, hogy a tanácskozásnak eddigi 
eredménye az, hogy a tót és magyar nép közötti félreértéseket eloszlatták és 
megegyezés jött létre a csehek elleni szervezkedés és védelem tárgyában.49 

Dvorčák Viktor aznap délután fél ötkor telefonon jelentette Budapest-
re Kassáról, hogy vezetése alatt megalakult Kassa központtal a Keleti Szlovák 
Népköztársaság. A köztársaság belső adminisztrációja három minisztérium 
létrehozásából állt. A minisztériumok mellett egy nyugati, illetve egy keleti ál-
lamtitkári pozíciót hoztak létre. Az oka, hogy állítólag számos nyugati szlovák 
politikus is csatlakozott az önálló szlovákság gondolatához, illetve számos vár-
megye kilátásba helyezte csatlakozását a Keleti Szlovák Köztársasághoz. „Az 
utolsó időben már a nyugati tótok közül is testületek, magánosok, sőt nevesebb pánszlávisták 
is csatlakotak a keleti tót eszméhez.”50 A Közoktatásügyi minisztérium vezetője Dr. 
Halmos József  volt, mellette a keleti államtitkár Liptai Lajos, a nyugati államtit-
kár Mangvirt István esperes. A köztársaság belügyminisztere Dr. Rohman János, 
keleti államtitkára Dr. Kogutlin Kár és nyugati államtitkára Blahó János volt. A 
szociális ügyek minisztere Marecha János szocialista munkásvezér, akinek keleti 
államtitkára Dr. Paulók János, nyugati államtitkára pedig Kenly István.51 

A tisztségviselők nevei is mutatják, hogy csupa olyan személyről van szó, 
akik korábban nem fejtettek ki számottevő tevékenységet és a szlovák nem-
zeti mozgalomban sem játszottak semmilyen érdemleges szerepet. Az újonnan 
megalakult köztársaság üdvözölte Jászi Oszkár miniszter urat, valamint kérték 
a kormány elismerését. A magukat a keleti szlovákok vezetőinek deklaráló, a 
szlovák mozgalomban azonban teljességgel ismeretlen és súlytalan személyek a 
következő napokban, hetekben a propaganda eszközével, röpiratokkal igyekez-
tek maguk mellé állítani a városokat és a vidéki lakosságot. Az erről fennmaradt 
négy oldalas szöveg a Szlovák Állami Levéltár Kassai Fióklevéltárában, az alis-

49 Kassai Hírlap, 1918. december 12.
50 MNL MOL K 40 VII tétel 814/1918.
51 Uo.
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páni anyagok között található. 
A szövegben kérdés-felelet formában fejtette ki álláspontját a 

„Vichodneslovenska Rada.” A kérdések a magyarokkal való együvé tartozást 
hangsúlyozzák a csehekkel szemben. „Az egyik szomszédos nemzet ördögi megszál-
lottsága most Szent István örökségét ki akarja rabolni, a mi kedves hazánkat, melyért a mi 
hőseink öt éven keresztül vérpatakokba öntözték vérüket.”52 A röpirat szerint a földrajzi 
viszonyok és a történelmi egymásra utaltság is az együvé tarozást hangsúlyozza a 
magyarokkal. Elutasítja a csehszlovák közösséget, mivel a csehek sohasem ural-
kodtak a szlovjákok felett, a nyelvük is eltér, mind a Štúr-féle irodalmi szlovák 
nyelvi normától, s még inkább a keleti nyelvjárástól. „Nem akarunk semmilyen kap-
csolatot a csehekkel az ő idegen, kemény beszédük végett. Mi büszkék vagyunk a mi szlovák 
(slovenský) beszédünkre. A csehek kinevetik a mi beszédünket, és az ő nyelvtörő beszédüket 
akarnák ránk erőltetni. Nehezen értjük már a liptói szlovákot is, a csehet már végképp nem 
tudnánk megérteni.”53

  A röpirat érvelése szerint még az emberi jellemben is eltért a két nép 
egymástól. Míg a szlovják csendes szívű, alázatos, istenfélő, bátor, jó és nyugodt 
természetű s átlag feletti dolgos nemzet, a cseh nyugtalan, lázongó, lázadásra 
hajlamos. A szöveg a cseheket ateistának bélyegzi, „náluk csupán az istentelenségnek 
van szabadsága, a bűn és erkölcstelenség hite, de erkölcs él a rabszolgaságban.”54 Viszont a 
szlovák nép Istentisztelő, és ezt Szent István országa adta nekik. A szlovjákok 
jelszava: „Aki az isten ellensége, az a mi ellenségünk is.”55

A háború esetében a röpirat szövege szerint a szlovákok a magyarokkal 
közösen ontották vérüket a hazáért. A cseheket árulóknak nevezi, mert „az egész 
háborút a katonai eskütétel taposásával töltötték. Otthon lázadoztak, a fronton azonban a 
mi katonáinkat, mind a magyarországiakat, mind a szlovjákokat elárulgatták.”56 Visz-
szaemlékszik az orosz betörés időszakára, amikor is cseh csapatoknak a feladata 
lett volna az északkeleti Kárpátokba betörő oroszok megállítása és legyőzése. 
Ehelyett a szöveg szerint az oroszokkal szimpatizáltak és elárulták a térségben 
lévő szlovák katonákat. „Sok szlovják került orosz kézre a csehek árulása végett, talán 
még most is ott vannak szibériai fogságukban azok végett a Júdások végett.” A röpirat 
tehát a csehellenesség felkorbácsolásával, néhány száz cseh katona oroszokhoz, 
olaszokhoz történt átállása nyomán az egész cseh nemzetre kiterjesztett vádas-
kodásával arra kívánta emlékeztetni Sáros vármegye lakosságát, akik igen sokat 
szenvedtek az orosz betöréstől, hogy ne bízzanak a csehekben. 

A szlovják röpirat a magyarok melletti kitartás érdekében kiemeli, hogy 
a magyar kormánytól a szlovjákok megkapták azt az autonómiát, az önállósá-

52 ŠA AMZ III. Podzupan 9496/1918.
53 Uo.
54 Uo.
55 Uo.
56 Uo.
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got, amelyre oly rég óta vágytak. Ez pedig megteremti annak alapját, hogy a 
szlovjákok mind kulturálisan, mind közigazgatásilag teljes függetlenséget nyer-
hetnek Magyarországon belül. A legfontosabb, hogy a keleti szlovák dialektus 
egyenrangúvá válhat a magyar nyelvvel. 

„[…] szlovjákok akarunk lenni továbbra is, vagy csehek leszünk?”– teszi fel 
a kérdést a röpirat ismeretlen szerzője. Magyarország az, amely biztosíthatja a 
tradícióikat, hitüket, nemzetiségüket, a csehek viszont mindent elvennének és a 
saját képükre formálnák át a szlovjákokat a szöveg szerint. A szöveg központi 
eleme a hit és a vallás, hiszen ezen a területen ez kapcsolja össze az embereket 
és ez adja a keretét a keleti szlovákságnak. Végül pedig a keleti szlovákok önren-
delkezési jogát a „Keletszlovákiai Tanács” kezébe teszi le. Ez a tanács jogosult 
minden szlovják kérdésben eljárni.

A Kassai Munkás c. újság úgy látta, hogy azért következhetett be a köztár-
saság kikiáltása mert „a régi magyar úri uralom minden népi kérdést megoldatlanul hagyott. 
Így a nemzetiségi kérdést is, amely miatt most legtöbbet szenved ez a szerencsétlen ország. A 
magyar úri uralom gonoszsága növelte nagyra a cseh agitációkat. […] A tényleges helyzet az, 
hogy a tót nép sem a csehekről, sem a magyar urakról nem akar hallani.” Úgy vélték, hogy 
a keletiek mozgalmát a Magyar Népköztársaság is rokonszenvvel kíséri. Sajnos 
ez csak fél igazság. Tény, hogy a kormány támogatta a különféle szeparatisztikus 
mozgalmakat szóban, de tényleges anyagi támogatást nem nyújtott számukra.  
Innen tudjuk, hogy a Keleti Szlovák Népköztársaság székhelyének eredetileg 
Eperjest szánták.57

A csehek előrenyomulásának megakadályozására Dvorčákék szóban 
szívesen vállalkoztak volna, ha lett volna elegendő katonai erejük és politikai 
támogatásuk. Lehetőségeik korlátait jól mutatja, hogy amikor december 11-én 
szervezni kezdték az úgynevezett „tót nemzeti gárdát,” amelynek az lett volna 
a feladata, hogy Igló térségében fegyveresen szembeszegüljön a cseh katona-
sággal, gyakorlatilag semmilyen támogatást nem kaptak senkitől.58 Elmondhat-
juk, hogy ez a próbálkozás a csoport hiányzó szélesebb társadalmi bázisának, s 
persze politikai legitimitásának, elismertségének kérdéses volta miatt eleve nem 
vezethetett eredményre.

Párhuzamosan a keleti szlovákok katonai szervezkedésével, Kassa városa 
is megkezdte önmaga védelmének megszervezését. December 14-én érkezett a 
hivatalos jelentés, hogy a magyar kormány és Milan Hodža között létrejött dec-
ember 6-ai ideiglenes demarkációs vonalat az antant hadsereg főparancsnoka, 
Fosch generális is elismerte. A jelentést két nappal később, 16-án, a Poprádot 
megszálló cseh csapatok parancsnokának távirata követte, amelyben azt a kér-
dést intézte Kassa városához, hogy hétfőn reggel (december 17-én) nyolc órakor 

57 Kassai Munkás, 1918. december 14.
58 Utolsó napjaink a cseh megszállás előtt. Szepesi Lapok, 1918. december 14. 1.
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bevonulhat e zavartalanul és háborítatlanul a városba.59 Jól érzékelhető az, hogy 
a csehszlovák kormány és csapatok parancsnokai az ideiglenes demarkációs vo-
nalat nem tekintették érvényes és rájuk is vonatkozó megegyezésnek és a ro-
mánokhoz hasonlóan, akik szintén átlépték a demarkációs vonalat, saját területi 
elképzeléseiknek érvényt kívántak szerezni a területek megszállásával.

Ugyanaz nap délután fél ötkor kapta kézhez a már említett táviratot 
Molnár Miklós kormánybiztos, aki azonnal tanácskozásra hívta magához a vá-
ros előjáróságait és a katonai parancsnokot, majd félhatra összehívta a Nemze-
ti Tanácsot, valamint a munkás és katonatanácsot. Hat óra után nyitotta meg 
a Nemzeti Tanács ülését Drab Sándor elnök. Molnár Miklós kormánybiztos 
nagy beszédben figyelmeztette a város közönségét a fenyegető veszedelemre. 
Megemlítette, hogy a város nem esik bele a december 6-ai ideiglenes demarkáci-
ós vonalba, amelyet Molnár szerint elismert az antant is. Kassa megszállása tehát 
jogosulatlan. Véleménye szerint a csehek azért szeretnék kiterjeszteni a megszál-
lást a városra és a déli vidékre, hogy a lakosság által megtakarított csekély élelmi-
szerkészletet is elrekvirálhassák és elszállíthassák. Beszéde végén kérdést intézet 
a jelenlévőkhöz: „[…] Akarjuk-e hogy a város lakossága idegen csapatok erőszakosságá-
nak legyen kitéve, vagy pedig a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszünk Kassát […] az el-
lenséges invázióval szemben megvédelmezni?”60 Berzeviczy tábornok kijelentette, hogy 
a Kassán állomásozó csapatok egyelőre vissza tudják tartani a cseheket és időt 
nyernek a csapatok megerősítésére. A tábornokot követően egy fiatal tüzértiszt, 
Nagy Félix szólalt fel. A kassai Nemzeti Tanácstól a következőket kérte: száz 
megbízható embert, lehetőleg tovább szolgáló altisztet és nyolc gépfegyvert. Ezt 
követően az elnök kihirdette a határozatot, amely szerint a Nemzeti Tanács el-
határozza, hogy fegyveresen áll ellent a cseheknek.61 

A kassai Nemzeti Tanács a frissen felállított csapatait a demarkációs vo-
nal védelmére irányította. Margitfalva és Főnixhuta között állították le a páncél-
vonatukat és Margitfalvától délre a síneket felszedték, megnehezítve a csehek 
előrenyomulását. A kassai Nemzeti Tanács karácsony napján, 1918. december 
24-én este különös érdeklődés mellett ülést tartott, amelynek legérdekesebb 
pontját Kassának a csehek által való megszállása képezte. A Nemzeti Tanács 
ülését megelőzőleg a Munkástanács ülésezett, amelyen elhatározták, hogy a cseh 
csapatok bevonulását nem kívánják fegyveres erővel megakadályozni. Az ülésen 
Molnár Miklós ismertette a cseh megszállás előzményeit.  A kormány tagjaival 
személyesen tárgyalt és az azokkal folytatott beszélgetései után arra az álláspont-
ra jutott ő is, hogy a magyar kormány a katonailag teljesen megsemmisült orszá-
got fegyveres erővel megvédeni képtelen. Molnár december 21−23-ig Budapes-
ten tartózkodott. Tartózkodása során Milán Hodžával, a csehszlovák követtel is 

59 Kassai Hírlap, 1918. december 17.
60 Uo.
61 Uo.
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tárgyalt és vele kontraverz kérdésekben teljes megállapodásra jutott.62 Szóban a 
következő megállapodásokat kötötték meg:

1. A közigazgatás teljesen úgy marad, ahogy van; magyar tisztviselők ma-
gyar törvények szerint irányítják, de a kinevezendő tót kormánybiztos-
nak a viszonyokhoz képest jogában áll a tisztviselőket elmozdítani, fel-
cserélni vagy felfüggeszteni.

2. A cseh−szláv kormánybiztos a kassai viszonyokkal ismerős szociálde-
mokrata lesz. A személyére vonatkozólag megegyezés jött létre. 

3. Közjogilag a megszállás ideje alatt Kassa a cseh−szláv államhoz tartozik.
4. A város élelmezését a cseh−szláv kormány a magyar kormányra bízza.
5. A forgalomban a cseh−szláv pénz használtatik.
6. Tisztviselők ugyanazon osztályba kerülnek, az adók és az állam jövedel-

mek a cseh−szláv államot illeti meg.
7. A munkanélküliek segélye a régi marad.
8. Az egyesülési, gyülekezési és sajtószabadság teljes mértékben biztosítta-

tik, a vasút és a posta némi ellenőrzés alá kerül.
9. A megszállás esetleg francia tisztek vezetése alatt reguláris cseh csapa-

tokkal történik.63

A Nemzeti Tanács nagy többséggel kimondta, hogy a Munkástanács ha-
tározatához csatlakozik, vagyis, hogy Kassa város a csehek inváziójával szemben 
minden fegyveres védelméről lemond.64  

A csehszlovák csapatok 1918. december 31-én 10 órakor vonultak be 
először – és nem utoljára – Kassára. Molnár Miklós kormánybiztos 1919. január 
1-jén beszámolt a Nemzeti Tanács ülésén arról, hogy miért is kellett a cseheknek 
bevonulniuk a városba.  Röviden így foglalta össze a gyűlésen az előző napok, 
döntések történetét: „Csütörtök reggel a margitfalusi önkéntes sereg felbomlott. Ekkor 
érintkezésbe léptünk a csehekkel a város megszállásának feltételeire nézve. […] Szombat 
délután és este azonban a városban garázda elemek megkezdték fosztogatást. […] Vasárnap 
délelőtt a fosztogatás oly nagy arányokat öltött, hogy délelőtt 10 órakor a katonai parancsnok 
kijelentette: nem vállalhatja tovább a város rendjéért a felelőséget. […] Meg kellett menteni 
a várost és erre nem volt más mód, mint a cseh csapatok behívása.”65

62 Kassai Hírlap, 1918. december 24.;  Kassai Hírlap, 1918. december 25.
63 Kassai Hírlap, 1918. december 25.
64 Uo.
65 Kassai Hírlap, 1919. január 1. Molnár Miklós kormánybiztos 1919. január 1-jén beszámolt a 
Nemzeti Tanács ülésén arról, hogy miért is kellett a cseheknek bevonulniuk a városba.  Rövi-
den így foglalható össze a gyűlés: „Csütörtök reggel a margitfalusi sereg felbomlott. Ekkor érintkezésbe 
léptünk a csehekkel a város megszállásának feltételeire nézve. A tárgyalások a lapokban már ismertetett 
körülmények között lefolytak és eredménye egy egyezmény lett. … Szombat délután és este azonban a városban 
garázda elemek megkezdték fosztogatást. …Vasárnap délelőtt a fosztogatás oly nagy arányokat öltött hogy 
délelőtt 10 órakor a katonai parancsnok kijelentette: nem vállalhatja tovább a város rendjéért a felelőséget. 
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Összegzés

Következtetésként elmondhatjuk, hogy a keleti szlovák mozgalom 1918 őszén 
részben a helyi, szlovák regionális identitásra építkezve jelentkezett. Dvorčákék 
ezeket a gyökereket kívánták felhasználni a szlovjákok önálló nemzeti mozga-
lommá való összekovácsolására a történeti magyar állam szempontjából kritikus 
novemberi napokban. Mint láthattuk, a kezdeményezés Eperjesen indult meg, 
de Kassán érte tetőpontját. Kassa városának a régióban betöltött szerepe még 
ekkor is megkérdőjelezhetetlen volt. A várossal mind a magyarok, mind a cseh-
szlovákok, mind pedig a szlovjákok kezdeni szerettek volna valamit. A városve-
zetés a legvégső pillanatig ragaszkodott Magyarországhoz, egészen addig, míg a 
város közrendje, illetve az események arra nem kényszerítették a város tanácsát, 
hogy a csehszlovák hadsereghez forduljanak. A belső rend megőrzése érdekében 
és a bolsevizmus elkerülése céljából hívták be a csehszlovák katonákat. 

A keleti szlovákokat a Károlyi-kormány nemzetiségi minisztere, Jászi 
Oszkár nem tekintette komoly tárgyalófélnek, a Keleti Szlovák Köztársaságot 
pedig elhibázott mozgalomnak tartotta. Vezetőikben a régi hatalom továbbél-
tetőit látta és nem tekintette őket az új, népi és helyi akarat demokratikus kép-
viselőinek. Azzal, hogy a keleti szlovjákok nevében Dvorčákék kikiáltották a 
senki által nem regisztrált és nem elismert „államukat”, valójában még inkább 
felgyorsították a térség csehszlovák katonai megszállását.  

Kassa városa esetében arra a következtetésre jutottunk, hogy a város 
1918-as vezetőségének nehéz helyzetben kellett megoldásokat találnia az újabb és 
újabb problémákra. A városra több állam is igényt formált az idővel és az esemé-
nyek előre haladásával párhuzamosan; először a magyar állam, majd Dvorčákék, 
végül a csehszlovákok.  A város vezetői elfogadták a magyar nemzeti tanácsot, 
majd felesküdtek a Károlyi-kormányra. Ezt követően a város rendjének és biz-
tonságának megőrzése céljából polgárőrség felállítása mellett döntöttek. Molnár 
Miklós kormánybiztosként többször kérte a magyar kormányt, hogy küldjön 
csapatokat a város megvédésére a csehszlovák légiókkal szemben és segítse elő 
a város magyar kézen maradását. De a városvezetés − érzékelve a megváltozott 
politikai helyzetet, illetve továbbra is megoldatlan rendbiztonságot − Molnár 
Miklóst bízta meg, hogy tárgyaljon a csehszlovákokkal a város ideiglenes, a béke-
konferenciáig történő megszállásáról. Összegezve, a város kitartott mindaddig, 
amíg tudott a magyar állam mellett, de a megváltozó viszonyokat érzékelve a 
város védelme érdekében, illetve az egyre erősödő kommunista propaganda és 
tevékenység megfékezésére fordultak a csehszlovák légiókhoz.

A csehszlovák légiók behívása nem egyedi megoldása volt a felső-magyar-
országi városoknak. Számos helyen, például Eperjesen is a rendfenntartására, a 
polgári értékek védelmére és szélsőségek (kommunisták) visszaszorítására hív-

[…] Meg kellett menteni a várost és erre nem volt más mód, mint a cseh csapatok behívása.”
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ták be, mert a magyar kormánynak időhiányában nem sikerült megszerveznie a 
katonaságot, illetve a nemzetőrséget a vidék védelmére.

Mindent összegezve elmondható, hogy a Károlyi-kormány, benne Jászi 
Oszkár és Kassa város vezetősége ideiglenesnek és a békekonferenciáig terjedő-
nek tekintették a nemzetiségekkel való tárgyalásokat és az esetleges megegyezé-
seket, illetve az ország egyes részeinek az új államok katonái általi megszállást.
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Az 1919-es komáromi csata emlékezetének 
változásai

bese lászló1

*

1919. május 1-én a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének néhány ala-
kulata és munkásönkéntesek százai indítottak támadást Komárom csehszlovák 
megszállás alatt lévő bal parti városrésze ellen. Az éjszakai városi csata a táma-
dók hatalmas veszteségeivel ért véget, amiért természetesen senki sem akarta 
vállalni a felelősséget. A magyar vörös katonák sikertelen támadása, s az azt kö-
vető megtorlás a csehszlovák részről máig tisztázatlan kérdésnek számítanak, az 
elmúlt évtizedek szakírói pedig koruk politikai szellemében emelték hőssé vagy 
bélyegezték meg bűnösöknek az egyik, illetve másik oldalt. 

Tanulmányunkban az 1919-es komáromi csata történetének emlékezeti 
változásait vizsgáljuk az 1989-es rendszerváltásig. A kutatás csehországi, szlo-
vákiai és magyarországi levéltári forrásokra, helyi és országos sajtóforrásokra, 
illetve más írott visszaemlékezésekre támaszkodik. Módszere a források kom-
paratív kritikai vizsgálata, korszakonként csoportosítva őket külön kategóriákba. 
A tanulmány fő célja annak bemutatatása, hogy milyen ideológiai szempontok 
mentén vizsgálták a kutatók az elmúlt évtizedekben a komáromi csata történetét.

I. A második világháború végéig

Ez a fejezet a két világháború közti, csehszlovákiai és magyarországi források 
vizsgálatával foglalkozik. Az elemzés tárgyául visszaemlékezések, újságcikkek, 
szakmai munkák szolgáltak, illetve két emlékmű, azok felállításának körülmé-
nyei, és az ezek köré szerveződő megemlékezések. Fontos megemlíteni, mint 
minden kategóriára egységes körülményt, hogy a május elsejei nyilvános vagy 
épp titkolt ünnepségek mindig is aktuálpolitikai töltetet adtak a témának, néha 
rövid ideig felerősítve, legtöbbször viszont elfedve azt.

Külön kérdéskört alkotnak az emlékművek. Gyáni Gábor szerint az em-
lékezet helyei a megélt emlékezet és a rekonstruált múlt (történelem) találkozás-
pontjai, és akkor születnek, amikor még van a közösségben akarat és alap a törté-
nelmi emlékezés fenntartásához. Pierre Nora továbbá arra mutat rá, hogy az em-
lékezéshez szükségesek az eszközök, tehát az emlékezet helyei (lieux de mémoir). A 
két gondolatot összekapcsolva elmondható, hogy egy közösség a jövő nemzedé-
kek számára hozza létre mesterségesen az emlékezet helyeit, abból a célból, hogy 

* Bese László. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Dok-
tori Iskola. laci.bese@gmail.com
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a kívánt történelmi emlékezés a megélt emlékezet eltűntével is fennmaradjon. 
Érdemes tehát ebben az összefüggésben nézni a komáromi emlékműállításokat 
is, természetesen az adott kor és helyzet kontextusában kezelve őket.

A komáromi csata két világháború közti magyarországi visszhangjáról 
már az is sokat elmond, hogy önálló fejezet helyett csak egy rövid bekezdésnyi 
terjedelmet igényel. A komáromi csata csak a győri helyi sajtóban jelent meg, 
ott is csupán annak a bírósági ügynek az apropóján, amikor polgári per kere-
tében keresték a komáromi akció kitervelőit, mégpedig mint a felelőtlenségből 
előidézett katasztrófa okozóit. A per lefolyását erős kommunizmus-ellenesség 
jellemezte. Ennek ellenére nem ítéltek el egyetlen vádlottat sem. A csata tehát 
alapvetően feledésbe merült: a komáromi eseményeket Magyarországon a do-
mináns keresztény-nemzeti és revíziós gondolkodás nem tudta beilleszteni saját 
történelmi hagyományába, a kommunista mozgalom pedig illegalitásba szorulva 
nem rendelkezett olyan lehetőségekkel a két világháború között, hogy képes lett 
volna ezt a tragikus történetet feldolgozni és saját történeti narratívájába beil-
leszteni. 

II. A csehszlovák nézőpont

Az emlékezés csehszlovák szempontjai, legyenek azok bár komáromiak, vagy 
épp országosak, egybevonva, egy közös csoportban kerülnek bemutatásra. 
Egyrészt a helybéli csehszlovák nézőpont és emlékezés nem volt független a 
csehszlovák állami ideológiától: mindkettő saját hatalmának, nemzeti territóriu-
mának kibővítőit, illetve védelmezőit látta az 1919-es komáromi csehszlovák ka-
tonákban. A csehszlovák hatalom valószínűleg ugyanígy tekintett magára a helyi 
komáromi csehszlovák közösségre, az éppen berendezkedő új állam hivatalno-
kaira, katonáira is. Ez az alapvetően külső, városon kívüli mozgatóerő emeli ki 
a csehszlovák emlékezést a városi kontextusból, amelyet 1919 tavaszán még a 
magyar nemzeti és kommunista látásmód határozott meg. A nyelvi különbségek, 
a két nemzetiség közötti társadalmi szakadék miatt ekkor még a maihoz hason-
ló, közös közéletről, nyilvánosságról sem lehet beszélni, tehát célszerűbb külön 
kezelni a helybéli magyar emlékezetet, külön csoportban pedig az összes cseh 
és szlovák forrást.

A következőkben az elemzésbe bevont források közül néhány meghatá-
rozó szöveget emelünk ki, mintegy illusztrálva az eseményekről általánosságban 
kirajzolódó képet. Az egyik legértékesebb forrás Emil Novák és Michal Bellák 
szerzőpáros tanulmánya.2 Röviden foglaljuk össze keletkezésének körülményeit. 

2 Novák, Emil–Michal, Bellák: Obsadenie mesta Komárna a maďarský bolševický útok dňa 1. mája 
1919.  Okresný úrad v Komárne, Komárno, 1929. Okresný archív v Komárne, Okresný úrad 
KN prez. 490/1929.
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1929-ben a Slovenská liga azzal a kéréssel fordult3 a Komáromi Járási Hivatalhoz, 
hogy küldjön neki beszámolót az 1919-es eseményekről, majd a csehszlovák 
áldozatok sírhelyén felállított emlékműről. Ez utóbbiról fényképet is kértek. 
Többszöri késlekedés után sikerült elkészíttetni ezt a fent említett tanulmányt, 
melynek szerzője a dokumentum tanúsága szerint Emil Novák, a Slovenská 
banka igazgatója és Michal Bellák, komáromi állami hivatalnok volt. A csata 
bemutatását annak előzményeivel, a város megszállásával kezdték. A magyar 
forrásoktól eltérően nem festettek túl ideális képet a megszállók és helybéliek 
viszonyáról, kihangsúlyozták a helybeli magyarok ellenséges magatartását. Míg a 
magyar oldalon utólag sokszor árulással magyarázták az akció kudarcát, a szer-
zőpáros szerint a csehszlovák katonák semmit sem tudtak a készülő támadásról. 
Ezzel szemben a komáromi magyar lakosok közül viszont egy sem volt, aki erről 
értesítette volna őket. A csata leírásánál kiemelték a komáromi magyarok aktív 
részvételét a csehszlovák alakulatokkal szembeni küzdelemben. Szembetűnő írá-
suk elfogult hangneme: az Erzsébet-szigeten lezajlott mészárlásról szólva büsz-
kén számoltak be arról, hogy a szigeten rekedt kommunisták a Dunába ugráltak, 
ahol azután vagy a vízbe fúltak, vagy agyonlőtték őket. 

Számításaik szerint 400 magyar áldozata volt az éjszakai csatának, eb-
ből 120 katona földi maradványait temették el a városi temetőbe. Megerősítet-
ték a Slovenská liga információit a csehszlovák áldozatok számáról, s közölték 
azok neveit, akik az exhumálások után továbbra is Komáromban nyugszanak.4 
Az emlékműállításról röviden adtak hírt, majd a fogságba esettek sorsával fog-
lalkoztak. A trencséni születésű Michal Kováč elbeszéléseire hivatkozva a 14 
csehszlovák fogoly embertelen kínzásáról számoltak be, ami szintén ellentmond 
a magyar források egybehangzó állításainak. A munkát a csata jelentőségének 
értékelésével zárták, melyet megalapoz a gondolat, amit a fogoly Michal Kováč 
elbeszélésénél közöltek: a bolsevik katonák a táborban sapkájukra tűzött szala-
got viseltek, „Komáromért és Felvidékért életünket és vérünket” felirattal. A szerzők 
meggyőződése, hogy a támadás motivációja nemzeti volt, és nem kommunista, 
egyben felhívták a figyelmet a cseh és szlovák katonák immunitására a bolsevik 
és magyarón eszmékkel szemben: „cseh és szlovák kéz a kézben, ha kellett, életét 
áldozta a drága haza oltárán Szlovákia felszabadításáért, melynek elválaszthatatlan része 
a mi Komáromunk is.”5 Végül figyelmeztették az utókort, hogy szent kötelessége 
ápolni és megőrizni a véres áldozatok árán megvédett örökséget.

Novák és Bellák munkáján kívül Vojtěch Hanzal, Ján Krasko és Bohumil 
Černý egy-egy tanulmányát kell részletesebben bemutatni. Vojtěch Hanzalnak 

3 A levelezés megtalálható a Komáromi Járási Levéltárban, a két világháború közti Komáromi 
Járási Hivatal iratanyagában. Okresný archív v Komárne, Okresný úrad KN prez. 490/1929.
4 A áldozatok temetése után egyeseket családjuk kérésére exhumáltak, majd hazaszállítottak.
5 Novák, Emil–Michal, Bellák: 1929, i. m. 9.
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a 39. gyalogezred történetét feldolgozó munkája a későbbi csehszlovák szak-
irodalomra is nagy hatással volt, a csata menetéről leírt mondatai így a későbbi 
munkákban is gyakran ismétlődnek. Elbeszélése ennek ellenére sokkal tárgyila-
gosabb Novákék munkájánál. Mégis a 400 magyar áldozatot ő szintén tényként 
kezelte. Az is egy ismétlődő elem, mint az összes korabeli csehszlovák munká-
ban, hogy a támadás motivációit a magyar nacionalizmusban kereste: „magyar 
kommunisták a nemzeti gondolat szolgálatában.“6 

Ján Krasko az 1919-es év szlovákiai harcait elevenítette fel munkájában, 
amelyben többek közt a komáromi incidens áldozatait is felsorolta.7 Részleteseb-
ben foglalkozott ezen kívül a csehszlovák áldozatok tiszteletére emelt emlékmű-
vel, a felállítás hátterével és annak leleplezésével. Az egyetlen teljes értékű vissza-
emlékezés a csatában főszerepet játszó Antonín Basl őrnagy tollából született8. 
Ő szintén azt a gondolatot igyekezett alátámasztani, hogy a kommunisták nem 
csak kommunisták voltak, hanem a magyar államiság helyreállításán dolgoztak. 

A komáromi csatában elesett csehszlovák katonák emlékművének felállí-
tása már az 1920-as években felmerült, két egyesületben szinte egy időben. Mind 
a Csehszlovák Legionáriusok Egyesületének komáromi alapszervezete, mind a 
Sokol Tornaegyesület gyűjtést kezdeményezett a síremlék felállítására, ám kü-
lön-külön nem jártak sikerrel. Az 1927-es esztendő végén aztán a Csehszlovák 
Legionáriusok Egyesületének komáromi alapszervezete összefogást sürgetve 
egybehívta a Komáromban működő csehszlovák civil szervezetek képviselőit, 
akik megállapodtak az emlékműállítás mikéntjében, s a gyűjtést egyszerre kezd-
ték meg. Ennek során az adományokból 18 000 korona gyűlt össze, ami bőven 
fedezte a költségeket. 

Az átadóünnepség 1928. május 28-án, pünkösd hétfőjén zajlott a ko-
máromi katolikus temetőben, melyen több díszvendég és felszólaló szerepelt a 
programban. A csehszlovák hadsereg képviseletében Miloš Žák tábornok jelent 
meg. Képviseltették magukat a városi és járási hivatalok, valamint a Sokol Tor-
naegyesület mintegy 400 tagja Mladá Boleslav városából. Beszédet mondott a 
Sokol Tornaegyesület komáromi szervezetének elnöke, Ján Kedro, a Csehszlo-
vák Legionáriusok Egyesületének egy pozsonyi vezetője, Alois Pažoult, a 39. 
gyalogezred egy képviselője és Miloš Žák tábornok. Míg Ján Kedro elsősorban 
az áldozatokat, és a csata hőseit mutatta be, addig Alois Pažoult a csata és az 
emlékmű jelentőségéről beszélt, mondván „az emlékmű memento legyen mindkét or-

6 Hanzal, Vojtěch: Výzvědčíci v Italii a na Slovensku. Vlast. vyd., Praha, 1928. 345.
7 Krasko, Ján: Obete pri obrane Slovenska 1919. Pamatník padlých pri bolševickom vpáde. Slovenská 
liga, Bratislava, 1929. 253.
8 Basl, Antonín: K desátému výročí boju na Slovensku. Bitva u Komárna. Legionářská Knihovna 
13. Praha, 1929. 18.
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szág részére felesleges vérontások elkerülésére.”9 Az emlékművet a helyi katonai hatóság 
vette át, ígérve, hogy évenkénti megemlékezéssel fogják fenntartani az elesett 
hősök emlékét. Az első ilyen megemlékezésről még a helyi magyar sajtó is tudó-
sított, 1929-ben a Komáromi Lapok tanúsága szerint „a csehszlovák nemzeti kisebb-
ségek csoportja délután fél 4 órakor gyülekezett a tisztipavilonnál, ahonnan zárt sorokban 
elindultak a temetőben levő katonasírhoz és emlékbeszédek között megkoszoruzták a tíz év 
előtti május elsején meghalt csehszlovák katonák sírját.”10

III. Lokális szint

Ami a város magyar, tehát a lakosság nagyobb részének emlékezetét illeti, a 
következőket lehet megállapítani. Bár voltak helyi áldozatok, ez az esemény és 
felvállalása az első években nem tűnhetett előnyös lépésnek a csehszlovák állam-
ban. Sokkal célszerűbb volt tudatosan elzárkózni attól, hogy az eseményekhez 
köze lett volna a komáromiaknak, mintsem nyíltan kiállni az áldozatok emléke 
mellett. A helyzet azonban a húszas évek végére változott, kialakultak a magyar 
kisebbségi sérelmi politizálás keretei és az ehhez tartozó erős sajtóháttér. A hú-
szas évek végén eljöttek ugyanakkor az első tízéves évfordulók is, Csehszlovákia 
megalakulásáé, Komárom megszállásáé, a csatáé, végül pedig a trianoni béke-
szerződésé, melyek eleve adták a visszatekintés lehetőségét, hisz tíz év távlatából 
már volt helye a megemlékezéseknek. Ezeknek az évfordulós megemlékezések-
nek alkalmával lehetséges tetten érni a komáromiakban élő múlt felbukkanó je-
leit.

1928. január 3-án „A tízedik esztendő” cím alatt köszöntötte olvasóit a 
Komáromi Lapok. Az ekkor már nagyra nőtt, a városban szinte egyeduralkodó, 
véleményformáló hírlap, szokásához híven a kisebbségi jogok végrehajtását kö-
vetelte a kormánytól, hangsúlyozva, hogy „a magyar kisebbség soha le nem tért a törvé-
nyes út ösvényéről.”11 Bár ebből a kijelentésből nem következik automatikusan, saját 
korában mégis jól illusztrálta a komáromiak magatartását a csehszlovák állammal 
szemben, mely sose vezetett tettlegességig fajuló incidenshez. Ez a mérsékelt 
„higgadtság” volt jellemző a csata megemlékezéseire, melyek − ha legtöbbször 
nem is kerültek be a hírekbe − olyan incidenssel biztos nem végződtek, mint 
más korabeli kommunista tömegrendezvények.12

Ekkor továbbra is az eddigi, már tíz évvel előtte megkezdett értelme-
zéssel találkozunk. Eszerint az események Komárom lakosságát, mint ártatlan 

9 Komáromi Lapok, 1928. május 31.
10 Komáromi Lapok, 1929. május 2.
11 Komáromi Lapok, 1928. január 3.
12 Nem zárhatjuk ki, hogy többször is volt megemlékezés a síroknál, mint amiről forrásaink 
tanúskodnak.
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szemlélőt sújtották: „emlékezésünk visszaszáll a tíz év előtti május elsejére és idéz véres 
árnyakat, melyek egy magyar város békés nyugalmát egy éjszakára pokollá változtatták.”13 
1928 májusán, az események kilencedik évfordulóján, az addigi hallgatás után 
meglepően nagy terjedelmű írásban emlékezett a meg a csatáról a Komáromi La-
pok. A cikket egy névtelen szemtanú közölte, annak tartalma legnagyobbrészt 
megegyezett az 1919-es tudósításokéval, még fejezeti tagoltságában is. Annál 
érdekesebb a bevezető, ahol a várost sújtó nagy földrengésekhez és az 1848-as 
tűzvészhez hasonlították a csatát. Ugyan erősen túlzó megközelítésben, de úgy 
festették le a szituációt, hogy ez még mindig fájdalmas seb a komáromiak szá-
mára: „Még nem száradtak fel az arcokon a könnyek, még nem fakultak meg a gyásznak 
fekete kendői Komáromban a legszörnyűbb május elsejének emlékén és nem szűnt meg a 
jajszó és az elfojtott zokogás, ha erről a napról beszélnek a dunaparti kisvárosban: május 
elseje örökre fekete marad az élők emlékezetében, akik tanúi voltak a borzalmak éjszaká-
jának.”14 Az áldozatok számát ezúttal 112 vörös katonában és 22 helybéliben 
állapították meg, kiemelve a komáromiak alacsony számát. A Komáromi Lapok 
tudósított továbbá a május elsejei ünnepségekről is, melyek a rossz idő miatt 
főleg zárt helyen zajlottak. Nem említették, s nem is valószínű tehát, hogy ekkor 
komolyabb megemlékezés zajlott volna a temetőben.15 Ugyanezen év június 16-
án, a májusi komáromi csatához hasonlóan, a magyar Vörös Hadsereg 1919-es 
támadásáról és az ezt kísérő ostromállapotról szintén megemlékeztek. Itt is egy 
névtelen szemtanú személyében, és ugyancsak az 1919-es tudósításokat átvéve.

A komáromiak, szokásukat megőrizve, az 1929-es esztendőt is múltba 
tekintéssel és sérelmi politizálással nyitották. A város megszállásának tizedik év-
fordulóján részletesen taglalták, hogy a helybéliek milyen sokáig bíztak a cseh-
szlovák megszállás átmenetiségében. A reményeket csak a trianoni békeszerző-
dés aláírása foszlatta szét, de ahogy a hírlapíró fogalmazott, „kisebbségi életünk 
feladata ettől kezdve az állampolgársági jogegyenlőségért folytatott szakadatlan küzdelemmé 
változott.”16 Ez a hangnem alapozta meg a csata tízéves évfordulóját is, amivel 
már a címlapján foglalkozott a Komáromi Lapok. Az előző évivel ellentétben már 
nem tárgyszerű tudósításról kell beszélnünk, hanem a történet aktualizálásáról, 
1929-es kontextusba való áthelyezéséről. Az írás ugyan a csata rövid bemutatá-
sával kezdődik, mondván „emlékezésünk visszaszáll a tíz év előtti május elsejére és idéz 
véres árnyakat, melyek egy magyar város békés nyugalmát egy éjszakára pokollá változtat-

13 Komáromi Lapok, 1929. május 2.
14 Komáromi Lapok, 1928. május 1.
15 Komáromi Lapok, 1928. május 3.
16 Komáromi Lapok, 1929. január 10. S ha tudta volna a hírlapíró, hogy szavait még nyolc évti-
zeddel később is naprakészen írhatnák le utódai, tán még szomorúbb hangnemben írta volna 
cikkét.



Az 1919-es komáromi csAtA emlékezetének változásAi

137

ták.”17 Röviddel később viszont érdekes fordulatot vesz. A cikk írója kiemelte, 
hogy a csata emléke már csak a helybelieké, az újonnan beköltözők nem részei a 
kollektív emlékezésnek. A meglepő az, hogy az előző állításban nem a helybeliek 
emlékezetén, hanem a beköltöző lakosságon van a hangsúly. Az új gondola-
tok, az új hatalom, más nemzetiségek és más társadalmi osztályok törekvései-
vel, behatolásával állította párhuzamba a várost támadó vörös katonákat. „Az 
ujarcu bevándorlás lassan megváltoztatja a város régi képét. Kis határvárossá alakulni át 
a régi forgalmas, lüktető kereskedelmű, virágzó iparu városból, átalakulni munkás-kolóni-
ává, melyet néhány iparvállalat ural, szomoru sorsa az ezeréves városnak, melynek magyar 
kulturája, magyar arculata van lassu elmúlásra kárhoztatva. Mintha a véres május elsejének 
ágyudördülései erre a sorsra hívták volna fel a figyelmet, a jövőbe látni nem tudó lakosság előtt. 
Azóta tisztábban látjuk a jelent és a jövőt.”18 A cikk szerzője tehát nem óvakodott 
a túlzásoktól: a háború előtti Komáromot – a valósággal ellentétben – virágzó 
iparvárosként ábrázolta, s a város jelenének megrontójaként az idegen beván-
dorlókat és beáramló tőkét tette felelőssé. 

Ráadásul még ennél is messzebbre ment: „Nekünk idegen májusi felvonu-
lások nem a munka ünnepét hirdetik, de a magyarság ellen felsorakozó nemzetköziség és 
nacionalizmus politikai seregszemléjét, melyek az ősi város régi arculatát ujjá változtatni 
akarják. Az őslakosság frontjának is fel kell sorakoznia minden támadás ellen és védeni a 
régi város magyarságát.”19 Kikelt a kommunisták és csehszlovák nacionalisták ellen, 
akik, miként már 1919-ben, úgy 1929-ben is a veszedelmet és romlást hozzák 
Komáromra. Arra buzdította tehát a helybéli magyarságot, hogy – természete-
sen jelképesen – sorakozzon fel a fenti csoportokkal szemben, és ezúttal aktívan 
álljon ki városának magyar jövőjéért.

Ezen a ponton szükséges foglalkozni az elesettek sírhelyével és a fölé 
emelt emlékművel. A kutatás során nem sikerült pontosan meghatározni az em-
lékműállítás időpontját. Az egyetlen nyom 1929-ből ered, miszerint „a kommunis-
ták a korai reggeli órákban kivonultak a temetőbe, ahol megkoszoruzták a tíz évvel ezelőtt 
véres május elsején meghalt munkások közös sírját.”

Ezt követően már nem találhatóak újabb utalások az évforduló ünneplé-
sére. Még 1929. június 20-án, az 1919-es hosszú ostromállapot évfordulóján em-
lítették meg újra a csatát.20 Mégis, a lakosság körében mélyebb és személyesebb 

17 Komáromi Lapok, 1929. május 2.
18 Uo.
19 Komáromi Lapok, 1929. május 2.
20 Az egy évvel ezelőttihez képest érdekes megjegyzést olvashatunk itt a helybéli áldozatok 
számáról: „Azok a polgári lakosok, – számszerint mintegy huszan – akik a támadóknak menedéket 
nyujtottak, életüket vesztették a várban, ahol tömegsírban nyugosznak.” (Komáromi Lapok, 1929. júni-
us 20.) Ez a mondat tovább bonyolítja a helybeli áldozatok kérdését: ha ez a húsz áldozat 
nem a komáromi temetőkben külön-külön eltemetett 18, név szerint ismert lakos, hanem a 
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nyomott hagyhattak az események, hiszen ezen az 1929. évi május elsején ki-
emelt fontosságot nyertek. Ugyanígy a komáromi „csehszlovák nemzetiségűek” 
is megemlékeztek az elesett csehszlovák katonákról. Különleges és egyedi pilla-
natképe volt ez a csata utóéletének. Az egyetlen nyom és alkalom, amikor tetten 
érhető, hogy a múlt még elevenen élt mind a helyi magyarok, mind a helyi csehek 
és szlovákok emlékeiben és képes volt arra, hogy ha csak egyszer is, de rányomja 
bélyegét a szokásos május elsejei ünnepségekre. Május elseje ezt követően már 
a szociáldemokraták és kommunisták hangos ünnepe maradt. Az ellenzéki ma-
gyar politikusok szemében kritizált esemény, de 1919 emléke nem jelenítődött 
meg többé, sem 1938-ig, sem azután, a második világháború évei alatt.

IV. A szocializmus évtizedei

A szocializmus nem csupán mint államforma, hanem mint hivatalos ideológia is 
uralta az 1948–89 közti évtizedeket, s ez nem maradt nyom nélkül a történetírás-
ban sem, melyet önmaga igazolásául igyekezett felhasználni.21 A magyarországi, 
csehszlovák és helyi nézőpontból ebben a korszakban a lokális szint keltette a 
legkevesebb visszhangot, ezért azt most nem tárgyalom külön. A két ország 
szocialista ideológiája természetesen meghatározó volt a helybeli szempontokra 
nézve is. A támadók és védők szerepeinek felcserélődése, a csata céljának ki-
emelése világforradalmi magasságokba, illetve a szocializmust megelőző, majd 
három évtizednyi elzárkózás a csata helybeli kötődéseihez mind okai voltak an-
nak, hogy a szocializmus évtizedeire egyszerűen kiszakadt a lokális kontextusból 
1919. május elseje. Két komáromi polgár visszaemlékezése maradt fenn ebből a 
korból, a csatában részvevő Csevár Lajos,22 s az azt gyermekként megélő Bihary 
Mihály papírra vetett emlékei.23

V. Magyarországi nézőpont

A fentiek fényében nem meglepő, hogy a támadó magyar vörös katonák magyar-
országi megítélése is ellentettjére fordult át. A támadás résztvevői ezekben az 
évtizedekben a kommunizmus korai harcának hősei lettek. A hangsúly tehát a 
magyar vörös katonák szókapcsolatban a vörösre került át. Pont azért, mert a szo-
cializmus évtizedeiben a magyarországi nézőpont vált dominánssá, került a 

Lombardini vallomásából ismertek, akkor ezek az emberek vajon kik voltak? Lehetséges lenne, 
hogy ezen helybeli áldozatok nevei ismeretlenek maradtak mindvégig? 
21 Gyáni Gábor: Relatív történelem. Typotex, Budapest, 2007. 109.
22 Csevár Lajos: Vöröskatona voltam. Egy veterán visszaemlékezései. Új Szó (dátum nélkül). Klapka 
György Múzeum adattára, 93-2000/2.
23 Bihary Mihály visszaemlékezései. A komáromi Duna Mente Múzeumának gyűjteményében.
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korszakon belüli fejezetek élére a magyarországi források elemzése. A vizsgálat 
tárgyául a csata három résztvevőjének írásos visszaemlékezése, négy szakmai 
szintű tanulmány és egy emlékmű szolgált. Ezekről tömören annyi mondható el, 
hogy meghatározó jelleggel bírnak közülük Dobi István emlékiratai. A szakiro-
dalom szerzői inkább helytörténészek voltak, akik ennek ellenére nem a lokális 
szempontokat középpontba helyezve, sokkal inkább a nagypolitikai tendenciák 
jegyében írták meg munkáikat.

Az 1919-es vörös katonák szocializmuskori magyarországi emlékét jól 
példázta, ugyanakkor erősen befolyásolta is Dobi István élettörténete, és annak 
mesterségesen létrehozott „kultusza”. Dobi István 1898-ban született a Ko-
máromhoz csatolt Szőnyben, szegény földműves családban.24  Harcolt az első 
világháborúban, majd szolgált a Vörös Hadsereg alakulataiban. Ezek során sze-
mélyesen részt vett a komáromi akcióban is (erről bővebben a továbbiakban). A 
két világháború között szociáldemokrata politikusként tevékenykedett, a háború 
után a kisgazdák vezetője lett. 1948-tól 1952-ig miniszterelnök, 1952-től 1967-
ig az Elnöki Tanács elnöke volt. A kommunista hatalomátvételhez a Kisgazda-
párt belső bomlasztásával, az 1956-os forradalom bukásához pedig Moszkvához 
való töretlen hűségével járult hozzá. Betegsége miatt 1967-ben nyugdíjba vonult, 
1968-as haláláig Budapesten élt. Halála után Szőnyben emlékművet emeltek tisz-
teletére, illetve Dobi István Gyermekvárost hoztak létre Komáromban.

Dobi István emlékiratai még életében, 1962-ben megjelentek, Vallomás és 
történelem címmel. Már a munka címe is elárulja, milyen közel kerül benne szer-
zője ahhoz a felfogáshoz és életszemlélethez, hogy a saját szemszögéből megélt 
múltat történelemként értelmezze. A történet fonalát onnan érdemes felvenni, 
hogy Dobi István szedett-vedett alakulata 1919 áprilisában a Gönyü menti Du-
na-szakaszon látott el határvédő feladatokat.

Nem hagyható figyelmen kívül, milyen romantikus stílusban jellemezte a 
csatát Dobi, s mennyire elhanyagolta a veszteségek mértékét. Miközben társai az 
életükért harcoltak, ő – elbeszélései tanúsága szerint – Fried fakereskedő szigeti 
házában berendezett menedékhelyen udvarolt egy hölgynek. Amikor úgy érezte 
reggel felé, hogy szorul a hurok a magyar támadók körül, a még szabad közúti 
hídon hazafutott. Eltekintve attól, hogy más visszaemlékezések szerint reggel 
már egyik híd sem volt magyar kézen − tehát Dobi akkor ott nem is menekülhe-
tett volna el −, emlékei meglehetősen mesterkéltnek tűnnek. Ha egész története 
meg is kérdőjelezhető, mégis fontos az akció megítélése, hisz az 1950–60-as 
évek egyik kommunista vezetőjéről van szó. A támadásról mint a nemzetközi 
munkásság katonai együttműködéséről beszélt, a csehszlovák katonákat pedig 
hazájukat lelkesen védő harcosoknak nevezte, miközben semmi nemzeti töltetet 
nem csatolt a támadás motivációihoz. 

24 Dobi István: Vallomás és történelem. Budapest, 1962. 474.
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Ez a három gondolat tulajdonképpen eggyé vált – tehát a nemzetközi 
munkásság közösen harcolt a nacionalista és imperialista erőkkel szemben, és 
nem az egyik nép a másik ellen. Mindez meghatározta a szocializmus évtizede-
inek magyar és csehszlovák szakmai nézőpontját is. A másik két visszaemléke-
zésben, Rózsa Páléban25 és Róna János26 egykori főtörzsőrmesterében is ezek 
az ismertető jegyek jelentek meg. Néhány érdekességtől eltekintve27 ők is arról 
számoltak be, hogy mindkét oldal munkássága részt vett az akcióban, a közös 
ellenség a burzsoá hadsereg volt, a támadás bukását pedig csak árulás okozta.

A historiográfiai emlékezet szakirodalmi forrásai közül Bárdos László 
István és Kovács György munkáit a magyarországi országos szempontok jelle-
mezték. Kecskés László viszont tisztán dél-komáromi helytörténeti szempont-
ból írt a csatáról. Bárdos László István már munkája elején felvetette a nagy 
kérdést, vajon mi lett volna, ha a komáromi támadók 1919-ben sikerrel járnak. 
Bárdos úgy gondolta, ebben az esetben hősökként tekintenénk vissza rájuk, de 
újabb kérdést tett fel: „S mert nem sikerült, meg szabad-e feledkeznünk arról az éle-
tet feláldozó bátorságról, az elnyomottak felszabadításáért a legnagyobb áldozatra is kész 
proletrátestvériségről, amely a „komáromi magánakció” hőseit lelkesítette s harcba, tragikus 
végű harcba vitte?”28 A csata lefolyásának részletes bemutatása után az akció kiter-
velőiről igyekszik árnyaltabb képet adni. A két világháború között még bűnösök 
voltak. Bárdos ugyanakkor azt is leírja, hogy „őket terheli tehát a felelősség még akkor 
is, ha szándékuk becsületes volt és ha bátran, önfeláldozóan harcoltak is.”29 

Az egész munka pedig a már Dobi Istvánnál is említett internacionalista 
szellemben záródik: „Négy évtized után ismét együtt küzd a proletár internacionalizmus 
szellemében a szomszédos magyar és csehszlovák nép.”30 A csatának ebben az olvasatá-
ban tehát a katonai konfliktus nem a két nemzet közötti feszültséget, hanem az 
összefogást szimbolizálta, a közös ellenség, a burzsoá nacionalizmus ellen. Ko-

25 Rózsa Pál visszaemlékezései a dél-komáromi Klapka György Múzeum gyűjteményében ta-
lálhatók. KGYM 93-2000/2.
26 Róna János egykori főtörzsőrmester 1976-os kézirata. Klapka György Múzeum irattára. 
93-2000/2.
27 Róna János felvetette, hogy emlékezete szerint a 40-es években Király József  komáromi 
főorvos sikertelen lépéseket tett az 1919-es halottkémi jegyzőkönyvek valódiságának cáfola-
tára. Elmondása szerint erről a Komáromi Lapok is írt. Minden erőfeszítés ellenére ennek nem 
sikerült nyomát lelni, amiben közrejátszhat az is, hogy 1941-től kezdve igen hiányos a Komáromi 
Lapok meglévő és kutatható állománya.
28 Bárdos László István: A komáromi magánakció. In. Bárdos László István – Piskolti Béla: 
Komárom dicsdicsőséges múltjából, 1848-1849 és részletek 1919. évi történetéből. Komárom Városi Ta-
nács Végrehajtó Bizottsága, Komárom, 1960. 61.
29 Bárdos: 1960, i. m. 77.
30 Bárdos: 1960, i. m. 79.
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vács György szerint a komáromi akció „nemzeti történelmünknek pedig - ellentmondá-
saival együtt - végeredményben pozitív, hősies fegyverténye” volt.31 Az egykori eseményeket 
példaként állította kora fiatalsága elé, hisz olvasata szerint a hős túlélőket a múlt 
is arra emlékezteti, hogy „ma is ugyanolyan szenvedéllyel és tettvággyal tanítsák a fiatal 
generációt az internacionalizmusra, a bátorságra és a hősiességre.”32 

A két, országos szocialista szempontból megírt munkát tehát a munkás 
hősök történetének megírása határozta meg, miközben mindvégig a nemzetkö-
zi kommunista összefogás, a nemzetfelettiség talaján maradtak. Kecskés László 
helytörténeti jellegű munkájában ennél jóval kevesebb ideológia található, amit 
a rendelkezésére álló források következetes felhasználásával, inkább a város 
történetébe, mintsem egy egész országéba beágyazva írt meg. Ennek ellenére 
nem szakíthatott teljesen a korszellemmel, Kecskés László is sikeresnek tartotta 
a támadást, hiszen annak ellenére, hogy az kudarccal végződött, mégis „hathatós 
segítséget nyújtott a Vörös Hadsereg májusi ellentámadásához.”33

VI. Csehszlovák nézőpont

A magyarországihoz hasonlóan a csata szocializmus korabeli csehszlovákiai ol-
vasatát is meghatározták a magyar oldalon jelentkező gondolatok. A rendelke-
zésre álló négy csehszlovák szakirodalmi munka, amely a Szlovák vagy Magyar 
Tanácsköztársaság vizsgálata során foglalkozik a komáromi eseményekkel, a ko-
rabeli magyarhoz hasonlóan ítélte meg a komáromi csatát. Ezt a képet színesíti 
az egyetlen olyan cseh nyelvű forrás, amely teljes egészében az 1919-es komá-
romi csatával foglalkozik, s ezen felül más szempontok szerint készült, mint az 
előbbi három.

Martin Vietor34 és Václav Kráľ35 munkáikban a magyar vörös katonák hő-
siességét, a támadás bolsevik háttértöltetét igyekeztek megerősíteni. Ezzel a két 
világháború közöttivel élesen szembenálló álláspontra helyezkedtek. Vietor, aki 
terjedelmesebben foglalkozott a komáromi eseményekkel, kihangsúlyozta, hogy 

31 Kovács György: A Komárom megyei dolgozók harca a proletárhatalomért (1918-1919). A Komárom 
megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, Tatabánya, 1968.  55.
32 Kovács: 1968, i. m. 56.
33 Kecskés László: Komárom az erődök városa. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984. 217.
34 Vietor, Martin: Slovenská sovietska republika – prvý pokus a nastolenie diktatúry proletariátu na území 
Československa. Vyd. polit. lit., Bratislava, 1959. 405.; Uő: Slovenská sovietska republika v r. 1919. 
Príčiny jej vzniku a jej vplyv na další vývoj robotníckeho hnutia v ČSR. Slovenské vydavatelstvo politickej 
literatúry, Bratislava, 1955. 115. Uő: Význam a miesto Slovenskej republiky rád v československých 
dejinách. Epocha, Bratislava, 1969. 53.
35 Kráľ, Václav: Intervenční válka českloslovenského buržoasie proti Madarské sovětské republice v roce 
1919. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1954. 289.
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a komáromi földalatti mozgalom csapott át fegyveres lázadásba, mely elbukott. 
Csak ezt követően jöttek át május elsején a felfegyverkezett munkások: „lesze-
relték a vasúti hídon és a várban levő őrséget s a komáromi munkásokkal és halászokkal 
együtt egészen az állomásig hatoltak.”36 Az 1920–30-as évek Csehszlovákiájának hős 
védői ennek a megközelítésnek a szellemében a „burzsoázia zsoldosaivá“ vál-
tak, akiknek később ebből kifolyólag még a tiszteletükre emelt emlékművüket 
is meggyalázták. Ők ugyanis ebben a felfogásban háborús bűnöket követtek el 
a vörös katonák és a helybeli lakosok ellen: „a fegyveres munkások nagy része elesett 
a Duna-hídon. A lázadás elfojtása után 1919. május 1-én a katonák a városparancsnok 
parancsára statáriális úton, vizsgálat nélkül, 21 lakost kivégeztek.”37

 A csehszlovák olvasatban tehát a hősök a magyar vörös katonák lettek. 
Miközben a történészek is beismerték azt, hogy „az érme másik oldala az ellentá-
madás alatt újraéledő magyar nacionalizmus volt, amely fontos mozgatóerőként, a magyar 
területek felszabadításának jelszavával megsokszorozta a vörös katonaság támadásának 
erejét, a rezsim belpolitikai krízisének ellenére.”38 Láthatjuk tehát, hogy ezek a törté-
nészek tisztában voltak a magyar vörös katonák motivációinak összetettségével, 
de magától értetődő módon a kommunista töltetet érezték hangsúlyosabbnak. A 
csata jelentőségét végül így foglalta össze Vietor: „A komáromi támadás felelet volt 
a csehszlovák burzsoázia ellenforradalmi támadására. Habár nem sikerült, legalább részben 
tehermentesítette a Vörös Hadsereg egységeit. Hasonló jelentősége volt a többi partizánjellegű 
akciónak is, amelyeket a csehszlovák csapatok hátában hajtottak végre.”39 Meg kell emlí-
teni továbbá Hamar Kálmánt, aki csehszlovákiai levéltári forrásokat felhasználva 
mutatta be a komáromi csata történetét.40

A fentiekben bemutatott szakirodalmi képet színesítette Ota Holub cseh 
történész munkája, amely a sokatmondó Komáromi mészárlás címmel jelent meg 
1971-ben.41 Prágai levéltári forrásokra épített munkája során ő is a magyar vörös 
katonák hősiességét igyekezett alátámasztani, de ennél még nagyobb mértékben 
a csehszlovák hadsereg által elkövetett kegyetlenségeket helyezte középpontba. 
A csehszlovák katonák motivációjaként egyrészt egy 1918-as, olasz fronton tör-
tént incidenst említett meg: a később Komáromot védő 39. legionárius gya-
logezredből 25 katona esett osztrák fogságba, akiket hazaárulás bűntette miatt 
kivégeztek, s ennek végrehajtására magyar katonák jelentkeztek önként. Ennél 
sokkal erősebb tényezőként számolt ugyanakkor Holub a nacionalista beállí-

36 Vietor: 1959, i. m. 50−51.
37 Uo.
38 Vietor: 1969, i. m. 22.
39 Vietor: 1959, i. m. 50−51.
40 Hamar Kálmán: Adalék az 1919. május 1-i komáromi felkelés történetéhez. In. Irodalmi 
Szemle. 15 (1972), 5. 404−408.
41 Holub, Ota: Komárensky masakr. Československý Vojak, 9 (1971), 14. 
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tottságról: „A sovinizmus és kimondottan magyarellenes gyűlölet, melyet a légiók tisztjei 
céltudatosan terjesztettek, 1919 tavaszán meghozta nemkívánatos gyümölcseit…” 42

Összegzés

A kutatás során bebizonyosodott, hogy az 1919-es komáromi csata történetét 
sokszor és sokan igyekeztek saját érdekeik szerint tálalni. Hipotézisként meg-
fogalmazódott, hogy ennek legszembetűnőbb példája a szocializmus kora volt, 
de ez az állítás csak részben állja meg a helyét. Bebizonyosodott, hogy már a két 
világháború között is a csehszlovák nemzeteszme szolgálatában állt a csata tör-
ténete, melyet ezután vett át a szocialista történetírás. Előbbi esetében elmond-
ható, hogy a csehszlovák történészek és visszaemlékezők nemzeti hőstettként 
tekintettek a Komáromot védő legionárius alakulatokra. Ennek keretében nem 
hogy tagadták volna, egyenesen fel is vállalták a védők által elkövetett háborús 
bűnöket, egyszersmind jogos fellépésnek tartották a magyar revizionizmussal 
szemben. A második világháborút követően azonban ez a nézőpont az ellen-
tettjére fordult át: mind a csehszlovák oldal, mind magyar fél a magyar vörös 
katonákban hősökre, a csehszlovák védőkben pedig háborús bűnösökre lelt. Ez 
a változás egyszerűen ábrázolható a „magyar vörös katonák” szóösszetételen 
keresztül: míg a két világháború között a „magyar”-on volt a lényeg, a második 
világháború után a „vörös” jelzőre került át a hangsúlyt. 

Mindeközben, különösen a pártállami évtizedek sajátos, tabukat állító 
történelempolitikája miatt a történelmi megítélés változásainak, változatainak és 
magának a véres „szigeti csatának” az emléke is folyamatosan elhalványult a 
lokális történelmi emlékezetben. Ezt az elhanyagolt emlékművek is jól illusztrál-
ták. A csata történetének újbóli felfedezése csak a 2000-es években történt meg, 
aminek vizsgálatához szintén jó kiindulási alapot biztosíthat az 1919-től 1989-ig 
terjedő emlékezettörténetnek a tanulmányunkban bemutatott alakulása.

42 Holub: 1971, i. m. 15.
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Az olasz diplomácia szerepe az erdélyi 
magyar optánsok ügyében

HaMerli petra*

Az 1920-as évek népszövetségi tanácsüléseinek sorozatosan napirendre kerülő 
témája volt az erdélyi magyar optánsok ügye. A román állam ugyanis kisajátította 
azoknak a magyar nemzetiségű személyeknek a Románia területén maradt birto-
kait, akik a megváltozott államjogi helyzetben éltek a trianoni békeszerződésben 
biztosított jogukkal, és a magyar állampolgárságot választották, vagyis optáltak. 
Az ily módon magyar állampolgárként Magyarországra áttelepült erdélyi magya-
rokat szokás az „optáns” elnevezéssel megnevezni. 

Az optánskérdés mindmáig fel-felbukkan mind a magyar, mind a ro-
mán történetírásban, s Romániában a közvéleményt is élénken foglalkoztatja az 
ügy. A magyar történeti munkákat illetően a román–magyar optánsvita főként 
nagyobb volumenű, javarészt a Horthy-korszak politikájával foglalkozó köte-
tekben jelenik meg. Az optánskérdést önmagában egyedül Aradi Gábor cikke1 
tárgyalja, mely összegzi a vitáról alkotott magyar álláspontot is. Eszerint az utód-
államok területi gyarapodása azzal a hátránnyal járt, hogy a területekkel együtt 
több millió magyar nemzetiségű lakos is az utódállamokhoz került, s a földek 
jelentős részét magyarok birtokolták. A magyarság visszaszorítása érdekében 
az utódállamok vezetői földreformot hajtottak végre, ami főként az optánsokat 
sújtotta. A kárt szenvedett magyarok körében a földreformok heves tiltakozást 
váltottak ki, és agrárpereket indítottak. Ehhez a jogalapot a trianoni békeszer-
ződés szolgáltatta, mely egyrészről védte az egykori Osztrák–Magyar Monar-
chia területén lévő tulajdont, másrészről kötelezte az utódállamokat arra, hogy 
a birtokokért kártérítést fizessenek. Miután az utódállamok ezt megtagadták, a 
kárvallottak a perek indításához folyamodtak mint egyetlen megoldáshoz.2 A 
kártérítést igénylő optánsok száma 88 volt, akik mintegy 600 000 hold nagyságú 
birtokra tartottak igényt.3

Az optánskérdésről alkotott román történetírói álláspontot például Nicu 

* Hamerli Petra, Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola és Università de-

gli Studi di Roma „La Sapienza”/Storia dell’Europa. petra.h@hotmail.hu
1 Aradi Gábor: A san remo-i tárgyalások magyarországi előkészülete. http://www.natarch.hu/szem-
le/20023/aradi.htm (letöltés: 2015. május 11.)
2 Aradi: 2002, i. m. 1.
3 Nemes Dezső: A Bethlen-kormány külpolitikája 1927–1931-ben. Kossuth, Budapest, 1964. 248.
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Neag és Dorin Timonea cikkéből4 ismerhetjük meg, mely az Adevărul című lap-
ban jelent meg 2015. június 7-én. A cikk szerint az optánskérdés – mely mind-
máig vita tárgyát képezi a két fél között – azért merült fel, mert az 1921-es ro-
mán földreform-törvényt rosszul értelmezték a magyar optánsok. Utóbbiakról 
a cikk megjegyzi, hogy szám szerint 367-en voltak, és a romániai mezőgazdasági 
területek hozzávetőlegesen 80%-át birtokolták „a magyar állam nevében, melynek, 
amúgy, az állampolgárai is voltak”.5 A szerzőpáros többször hangsúlyozza, hogy az 
optánsok nem fogadták el a magyar állampolgárságot, s a trianoni békeszerződés 
– lentebb idézett – 63. cikkelyét is úgy interpretálták, hogy az a magyar nemze-
tiség [állampolgárság helyett – H. P.] választására teremtett lehetőséget. A cikk 
szerint az optánskérdésben főként a külpolitikai érdekek játszottak szerepet, és 
az optánsokat a Vatikán támogatta jelentősen.6

A román–magyar optánspert – főként 1927-től – élénk figyelemmel 
kísérte Olaszország, amely különösen érdekeltnek érezte magát abban, hogy a 
kérdésben megegyezés szülessen Magyarország és Románia között. Tanulmá-
nyomban arra teszek kísérletet, hogy – a megértéshez szükséges előzmények 
ismertetését követően – az optánskérdést az Olasz Külügyminisztérium irata-
inak tükrében, de ezeket magyar levéltári forrásokkal és a szakirodalommal is 
kiegészítve, Olaszország szemszögéből mutassam be.

I. Az optánsügy kibontakozása

Az első világháborút követően felbomlott az Osztrák–Magyar Monarchia, és 
helyén új államok alakultak, mint Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályság (Jugoszlávia). Ezek, s a függetlenségét már 1878-ban elnyert Románia 
területi igényeket támasztottak Magyarországgal szemben. Csehszlovákia a Fel-
vidék egészére igényt tartott, Románia pedig az 1916-ban aláírt, a románokat az 
antant oldalán a háborúba léptető bukaresti titkos szerződésre alapozva Bessz-
arábiát, Észak-Bukovinát, Erdélyt és a Bánátot követelte.7 Jugoszlávia népeit ille-
tően a szerbek bolgár és magyar területeket követeltek, a szlovének Klagenfurtot 

4 Neag, Nicu–Timonea, Dorin: Az erdélyi „magyar optánsok” tisztességtelen ügylete: hogyan rángatták 
bele Romániát nemzetközi perekbe az 1918 előtt tulajdonokkal rendelkező grófok és bárók – Adevărul 
Gyulafehérvár. https://eurocom.wordpress.com/2015/06/11/az-erdelyi-magyar-optansok-
tisztessegtelen-ugylete-hogyan-rangattak-bele-romaniat-nemzetkozi-perekbe-az-1918-elott-
tulajdonokkal-rendelkezo-grofok-es-barok-adevarul-gyulaf  (letöltés: 2015. június 21.)
5 Neag–Timonea: 2015, i. m.
6 Neag–Timonea: 2015, i. m.
7 Macmillan, Margaret: Béketeremtők: az 1919-es párizsi békekonferencia. (Ford.: Barna Judit). 
Gabo, Budapest, 2005. 168–169.
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és az Alpok egy részét, a horvátok pedig Triesztet, a Bácskát és Baranyát.8 Ennek 
megfelelően a történelmi Magyarország területét illetően Erdélyre a románok, 
Baranyára a jugoszlávok, a Bánátra pedig mindketten igényt tartottak. 

Az 1919-ben megrendezésre kerülő párizsi békekonferencia végén a bé-
keszerződések tartalmát a békekonferencia résztvevői a feltételek kidolgozását 
követően ismertették a vesztes államokkal, amelyek a békekonferencia munkájá-
ban nem vehettek részt.9 A határmegállapítást a határok kidolgozásával foglalko-
zó bizottságok végezték, amelyek munkájuk során az etnikai szempontból vitás 
kérdésekben a szövetségesként elismert utódállamok javára döntöttek. Ezen 
kívül figyelembe vették az említett országok követeléseit is, melynek következté-
ben történetileg, stratégiailag, földrajzilag és gazdaságilag egyaránt fontos terüle-
teket csatoltak el Magyarországtól.10 

A Magyarországra vonatkozó rendelkezéseket az 1920. június 4-én aláírt 
trianoni békeszerződés rögzítette. Az okmány 364 cikkelyből áll, és többek kö-
zött rendelkezik az állampolgárság kérdéséről, és a hozzá kapcsolódó gazdasági, 
politikai, diplomáciai és jogi következményekről, így az idegen területen maradt 
vagyonról, ingóságokról is.11 A versailles-i békerendszert a kisebbségvédelmi 
szerződések egészítették ki, melyeket a győztes közép-és kelet-európai államok 
kötöttek az antanthatalmakkal, kötelezettséget vállalva arra, hogy a területükön 
élő kisebbségek jogait tiszteletben tartják. E szerződések betartását a Nemzetek 
Szövetsége, vagy közkeletűbb nevén a Népszövetség garantálta, de a gyakorlat-
ban folyamatosan megszegték őket az érintett államok, jogsértéseket követve el 
a területükön élő kisebbségekkel szemben.12 

Az utódállamok mindegyike jelentős számú magyar nemzetiségű lakost 
számlálhatott, mely életre hívta a többnemzetiségű államokban szokásos asszi-
milációs törekvéseket, melynek egyik eszközeként az utódállamok a földrefor-
mot tekintették. Romániát illetően a különböző országrészekre más-más rendel-
kezések vonatkoztak. A volt kelet-magyarországi és erdélyi területeket az 1921. 
július 8-án elfogadott földbirtoktörvény szabályozta, mely nem határozta meg a 
kisajátítható összterület felső határát, s emellett lehetővé tette azon személyek 
birtokának kárpótlás nélküli elkobozását, akik 1918. december 1-jétől a törvény 
kihirdetésének napjáig nem hivatalos megbízásból tartózkodtak külföldön. Ez 

8 Macmillan: 2005, i. m. 163−164.
9 Szarka László: Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: 
határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem. In: Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László 
(szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, 
Budapest, 2008. 22.
10 Szarka: 2008, i. m. 23.
11 Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Kalligram, Pozsony, 2009. 33–34.
12 Zeidler: 2009, i. m. 36–37.
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a rendelkezés azokat a magyarokat sújtotta, akik Erdély elcsatolását követően, 
akár csak rövid időre is, Magyarországra menekültek. A román állam kisajátította 
a Magyarországra költözött és ott magyar állampolgárságot nyert személyek – az 
úgynevezett optánsok – birtokait, így például a miniszterelnök Bethlen István 
ingóságait is.13 

A Romániában maradt és román állampolgárságú birtokosok kaptak kár-
térítést birtokaik után, azonban az optánsok erre hiába tartottak igényt. Jogor-
voslás érdekében a magyar kormány 1923-ban a Népszövetséghez fordult, de a 
kérdés megoldása 1930-ig váratott magára. Ez az évekig tartó magyar–román 
vita, mely esetenként a Népszövetség Tanácsának ülésein folyt, vonult be op-
tánsügy néven a köztudatba. Magyarország, amikor a Népszövetséghez fordult, 
a trianoni békeszerződés 63. és 250. cikkelyére hivatkozott. A 63. cikk kimondta, 
hogy „azok a személyek, akik a fent említett opció-jogot gyakorolták, az ezt követő tizenkét 
hónapon belül kötelesek abba az Államba áttenni lakóhelyüket, amelynek állampolgárságát 
optálták. Jogukban áll azonban megtartani azokat az ingatlanokat, amelyeket annak a 
másik Államnak területén birtokolnak, amelyben opciójukat megelőzően laktak.”,14 a 250. 
cikk pedig ezt azzal egészítette ki, hogy „a magyar állampolgároknak vagy a magyar 
állampolgárok által ellenőrzött társaságoknak a volt Osztrák-Magyar Monarchia területein 
fekvő javai, jogai és érdekei nem esnek az említett rendelkezésekben megszabott lefoglalás vagy 
felszámolás alá.”.15 

A Népszövetségnek benyújtott magyar petíció felháborodást váltott ki 
a románok körében, és Nicolae Titulescu külügyminiszter kifejtette, hogy a ro-
mán földreform végrehajtása Románia belügye, melynek kérdésében nem dönt-
hetnek nemzetközi jogi fórumok.16 Ha összegezni kívánjuk az optánsügyben 
elfoglalt román álláspontot, ez lehetne az egyik olyan elv, mely a vita során végig 
változatlan maradt. A Románia által képviselt másik elv az volt, hogy a román 
államot csak a Romániában élő, román állampolgárságú lakosokkal szemben ter-
heli bármilyen, így például anyagi felelősség is.17 A magyarok ezzel szemben azt 
az elvet követték, hogy az optánsok elcsatolt területeken lévő ingóságait nemzet-
közi szerződés védi, így kisajátításuk csak kártérítés ellenében lehetséges, aminek 

13 Simon Attila–Kovács Attila: Gazdaság és nacionalizmus. Földreformok az utódállamokban. 
In: Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. szá-
zadban. Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 118.
14 CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis. 1921. évi XXXIII. törvény-
cikk. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7489 (letöltés: 2015. június 1.)
15 CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis. 1921. évi XXXIII. törvény-
cikk. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7489 (letöltés: 2015. június 1.)
16 Motta, Giuseppe: The Legacy of  the First World War. The Minority Question in Transilvania. Petru 
Maior University Press, Târgu-Mureş, 2014. 131.
17 Aradi: 2002, i. m. 2.
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következtében az optánsok földjeinek kérdésében a békeszerződések által felállí-
tott jogi fórumok illetékesek.18 

Minthogy mindkét állam ragaszkodott ezekhez az irányelvekhez, az op-
tánskérdés 1923 és 1930 között több alkalommal is terítékre került a Népszövet-
ség Tanácsának ülésein. Olaszország különösen 1927-től kísérte figyelemmel az 
optánskérdést és annak kimenetelét. Ahhoz, hogy ennek oka érthetővé váljon, 
szükséges röviden vázolni azt, hogy miként alakult Olaszország viszonya Romá-
niával, illetőleg Magyarországgal ebben az időszakban.

II. Olaszország viszonya Romániához és Magyarországhoz

Olaszország két világháború közötti külpolitikájáról bátran elmondható, hogy 
azt a Jugoszláviához való viszony mozgatta. Bár időnként felmerült az olasz po-
litikai elitben az a gondolat, hogy a jószomszédi viszony érdekében nem ártana 
konszolidálni az olasz–jugoszláv kapcsolatokat, Olaszország valódi célja a dél-
szláv állam felbomlasztása, de legalábbis gyengítése volt. Ezért olyan államok-
hoz igyekezett közeledni elsősorban, melyeknek szintén akadtak nézeteltérései 
Jugoszláviával. Magyarország a Délvidék, Románia pedig a Bánát hovatartozásá-
nak kérdése miatt tekintett Jugoszláviára ellenséges államként.

Olaszországnak két okból voltak ellenérzései Jugoszláviával szemben. Az 
egyik az volt, hogy az 1915. április 26-án aláírt londoni titkos szerződés többek 
között Kelet-Isztriát és Közép-Dalmáciát is Olaszországnak ígérte a háborúba 
antant oldalon való belépés fejében,19 ám a háború után megalakult Jugoszlávia 
az Isztria és Dalmácia egészére igényt tartott, miután a két területen vitathatat-
lanul nagyobb létszámmal bírtak a délszlávok, mint az olaszok. A másik, kétség-
telenül nyomósabb ok az volt, hogy Olaszország Európát illetően a Balkánon és 
a Duna-medencében kívánt befolyásra szert tenni, valamint hegemóniára töre-
kedett az Adria-térségben is.20 Ezeknek a céloknak az elérésében Olaszországot 
Jugoszlávia puszta léte is akadályozta, így törekvéseinek sikeréhez első lépésként 
Jugoszlávia kiiktatását tartotta volna célszerűnek. Ennek érdekében Rómában 
kidolgozták a délszláv állam bekerítésére, belső ellentéteinek fokozására és be-
lülről történő bomlasztására irányuló Badoglio-tervet, melynek kivitelezéséhez 
Olaszország – Albánia és Bulgária mellett – Románia és Magyarország segítsé-
gére számított.21 

A római kormány vágyálma az volt, hogy megvalósuljon a Harrer Fe-

18 Aradi: 2002, i. m. 2.
19 I Documenti Diplomatici Italiani (DDI). 5. serie, vol. 3. 470. irat.
20 Carocci, Giampiero: La politica estera dell’Italia fascista. Laterza, Bari, 1969. 13–14.
21 Hornyák Árpád: Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok, 1918–1927. Forum, Újvidék, 2004. 
27.
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renc egykori bécsi magyar követ által még 1919-ben kiötlött, olasz bábáskodás 
alatt létrejövő román–magyar unió, melyhez szükség lett volna arra, hogy Ma-
gyarország és Románia rendezzék az Erdélyben felmerülő vitás kérdéseket.22 Ez 
azonban az ellentétek jellege, valamint a két fél egymással szembenálló pozíciói 
és érdekei miatt nem sikerült.

Tovább nehezítette a román–magyar unió előmozdítására irányuló olasz 
törekvéseket az, hogy 1920–1921-ben, bilaterális egyezmények hálózataként, a 
csehszlovák–jugoszláv, majd a csehszlovák–román, végül a román–jugoszláv 
szerződések aláírásával megalakult a kisantant. A szervezet elsődleges célja az 
első világháborút követő status quo megőrzése és a Habsburg-restauráció meg-
akadályozása volt.23 Mindez szöges ellentétben állt a magyar érdekekkel. A kor-
szak meghatározó magyar politikusa, Bethlen István miniszterelnök által kidol-
gozott külpolitikai koncepcióban ugyanis épp a trianoni békeszerződés revíziója 
szerepelt első helyen.24 

Ezek a nyilvánvaló ellentétek sem vették el Olaszország kedvét attól, 
hogy mindkét állammal szövetséget létesítsen. A román–olasz viszony 1926 
őszén erősödött meg, miután Olaszország és Mussolini lelkes híve, Alexandru 
Averescu marshall lett Románia miniszterelnöke.25 1926. szeptember 16-án 
került sor az olasz–román barátsági és együttműködési szerződés aláírására a 
Palazzo Chigiben, majd 1927. március 6-án Olaszország ratifikálta a még 1920-
ban Oroszországgal kötött, Besszarábiát Romániának adó Besszarábia-proto-
kollt.26 

A magyar–olasz szövetségről folyó tárgyalások 1927 januárjában élén-
kültek fel, és a végkifejlet az lett, hogy 1927. április 5-én Bethlen és az olasz 
miniszterelnök, Benito Mussolini aláírta az olasz–magyar barátsági, békéltető 
eljárási és döntőbírósági szerződést, ugyanabban a teremben, ahol pár hónappal 
korábban Romániával is hasonló megállapodást kötött. A két szerződés között 
fontos eltérés volt azonban az, hogy míg a magyarokkal aláírt okmány kimondta 
a két állam közötti örök barátságot és állandó békét,27 addig a románokkal való 
szerződés 1930 áprilisában lejárt, s megújítása elmaradt.28

22 Romsics Ignác: Olaszország és a román–magyar megegyezés tervei, 1918-1938. In: Romsics 
Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Osiris, Budapest, 2005. 135.
23 Ádám Magda: A Kisantant. Kossuth, Budapest, 1981. 5.
24 Ormos Mária: Bethlen koncepciója az olasz–magyar szövetségről (1927–1931). In: Történel-
mi Szemle, 14 (1971), 1–2. 133.
25 Caroli, Giuliano: La Romania nella politica estera italiana, 1919–1965: luci e ombre di un’amicizia 
storica. Nagard, Milano, 2009. 79.
26 Caroli: 2009, i. m. 99–106.
27 Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. Gondolat, Budapest, 1983. 267–268.
28 Caroli: 2009, i. m. 148.
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1927-ben azonban még Olaszország azon fáradozott, hogy közelítse 
egymáshoz Magyarországot és Romániát. A terv Bethlen elképzeléseivel is össz-
hangban állt, ugyanis a magyar miniszterelnök elsősorban a szlávok – főként az 
oroszok – terjeszkedésétől tartott, melytől Románia is félt, így a két ország ér-
dekei e ponton egyeztek.29 Így a román–magyar unió gondolata ismét felmerült, 
viszont ennek feltételéül Bethlen éppen az optánskérdés rendezését, valamint a 
magyar kisebbség helyzetének javítását szabta feltételül, mire Románia válaszul 
kijelentette, hogy a két állam között megegyezés csak abban az esetben jöhet lét-
re, hogyha Magyarország egyrészt garantálja a román határok sérthetetlenségét, 
másrészt mérsékli a kártérítésre vonatkozó követeléseket. Mivel a feltételeket 
egyik fél sem volt hajlandó teljesíteni, a közeledési kísérlet hamar meghiúsult.30 
Olaszország azonban nem adta fel a reményt, hogy valamilyen csoda folytán 
mégis sikerülhet az optánskérdést oly módon rendezni, hogy abból maga is 
hasznot húzhasson. Mindezek ismeretében érthető, hogy az erdélyi magyar op-
tánsok ügyét az Olasz Külügyminisztérium élénk figyelemmel kísérte.

III. Az optánsügy és Olaszország

Az erdélyi magyar optánsok ügye 1927-ben került Olaszország érdeklődésének 
homlokterébe, miután Mussolini mind Magyarországgal, mind Romániával szö-
vetséget kötött. Nyilvánvalóan ez nehéz helyzetet teremtett az olasz kormány 
és a miniszterelnök számára, akinek a kialakított szövetségi rendszere alapján 
mindkét államot támogatnia kellett volna a kérdésben, ami a gyakorlatban ki-
vitelezhetetlennek bizonyult. A Népszövetség Tanácsának 1927. február 24-i 
ülésén a felek egy háromtagú bizottságot bíztak meg az ügy kivizsgálásával. A 
tagok Nagy-Britannia (Austen Chamberlain), Japán (Minéitciro Adatci) és Chile 
(Enrique Villegas) képviselői voltak, akiknek döntése a szeptemberi ülésszakra 
volt várható.31 A Népszövetség bizottságának bevonását az indokolta, hogy a 
fentiekben bemutatott álláspontok értelmében Magyarország vegyes döntőbí-
rósági intézkedésért folyamodott, Románia azonban kijelentette, hogy a dön-
tőbíróság román tagját fel kell menteni a tárgyban való intézkedés alól.32 Így a 
magyar kezdeményezés nem vezetett eredményre. 1927 nyarától a feleket élén-
ken foglalkoztatta az ügy várható kimenetele, és álláspontjukhoz igyekeztek tá-
mogatókat szerezni.

29 Ormos: 1971,  i. im. 140–143.
30 Romsics: 2005, i. m. 170–171.
31 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Miniszterelnökség, K78 Népszövetségi 
Kiadványgyűjtemény, 21. csomó VII. 8. tétel. A Népszövetség Tanácsának 1928. június 6-ai 
ülésének jegyzőkönyve.
32 Motta: 2014, i. m. 136.
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1927. július 9-én Carlo Durazzo bukaresti olasz követ arról számolt be 
Mussolininak, hogy egy követségi vacsorán Titulescu az optánsügyről beszélve 
annak a véleményének adott hangot, hogy Olaszország nem szavazhat szövet-
ségese, Románia ellen a Népszövetség Tanácsának következő, 1927 szeptembe-
rében tartott ülésszakán, ahol a kérdést napirendre tűzik. Durazzo elmondása 
szerint ezt ő maga és többi – nem megnevezett – olasz kollégája csendben, kom-
mentárok nélkül hallgatták.33 Válaszában Mussolini kifejtette Durazzónak, hogy 
Romániának nincs oka aggodalomra a Magyarországgal való jó olasz viszony 
végett, mivel Olaszország éppen a magyar–román közeledésen dolgozik. Ehhez 
lenne első lépés az optánsügyben való megegyezés.34

Ennek jegyében – amikor Ion I. C. Brâtianu román miniszterelnök au-
gusztusban felkereste Dino Grandi olasz külügyi altitkárt, hogy Olaszország tá-
mogatását kérje az optánskérdésben Románia számára – Grandi határozottan 
kijelentette, hogy az olasz állam Magyarországgal és Olaszországgal egyaránt 
jó viszonyt kíván ápolni, így Olaszország olyan megoldás kidolgozásán fára-
dozik, amely mindkét félnek megfelel, és a helyzet tartós megoldását hozza.35 
Mussolini 1927. szeptember 6-án utasításba adta a Népszövetség Tanácsa ál-
landó olasz képviselőjének, Vittorio Scialojának, hogy egy ilyen megoldás ki-
dolgozását igyekezzen előmozdítani. Hozzátette azonban, hogy amennyiben 
Scialojának döntenie kellene valamelyik fél javára, Magyarország álláspontját 
támogassa.36 Pár nappal az ülés előtt Bethlen sajátkezű levélben folyamodott 
Mussolinihoz a magyar álláspont támogatásáért, aki ennek hatására a magyar 
nézőpont mindenáron való támogatására utasította Scialoját. 37 Ő szíve szerint 
a románokkal tartott volna, amit bizonyít, hogy a tanácsülés elején e szavakkal 
fordult Titulescuhoz: „Igazán szívesen támogatnám Önöket, azonban Rómából szigorúan 
követendő utasításokat kaptam.”38 

A várva várt tanácsülés szeptember 17-én vette kezdetét. A háromtagú 
bizottság elnöke, Chamberlain előállt három ponttal, melyeket tárgyalási alap-
ként kívánt elfogadtatni a felekkel. Az első kimondta, hogy a békeszerződések 
nem zárják ki a magyar nemzetiségű lakosokat és a magyar állampolgárságot 
választó optánsokat is érintő földreformokat. A második szerint az ilyen ag-
rárreformok nem teremthetnek jogegyenlőtlenséget a románok és a magyarok 
között, a harmadik elv pedig az volt, hogy a trianoni békeszerződés említett 250. 

33 DDI. 7. serie, vol. 5. 319. irat.
34 DDI. 7. serie, vol. 5. 329. irat.
35 DDI. 7. serie, vol. 5. 387. irat.
36 Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Affari Politici 1919–1930. 
Ungheria. B. 1757. Tgr. n. 1286.
37 DDI. 7. serie, vol. 5. 422. irat.
38 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1757. Tgr. n. 6763.
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cikkelye csak azon rendelkezések esetében alkalmazható, mely a Romániához 
csatolt magyar területeken élő magyar nemzetiségű lakosokat sújtja. Végezetül 
Chamberlain felszólította a feleket arra, hogy ezt a három elvet elfogadva vegyék 
fel ismét a magyar–román tárgyalások fonalát.39 A magyar delegátus, Apponyi 
Albert élénken tiltakozott az elvek elfogadása ellen, és kifejtette, hogy Magyar-
országnak igenis joga van döntőbírósági intézkedést követelni,40 és elfogadhatat-
lannak tartotta azt is, hogy a Tanács a továbbiakban ne foglalkozzon a kérdéssel. 
Gustav Stresemann német külügyminiszter úgy vélte, el kell fogadni Apponyi 
javaslatát, miszerint a Tanácsnak továbbra is napirenden kell hagynia a kérdést.41 

A német támogatás hírére Mussolini kifejtette Scialojának, hogy nem 
kívánja Németország beavatkozását ebbe az ügybe, mert az esetleg hátrányo-
san érintheti a magyar–olasz kapcsolatokat is.42 Ezt Mussolini feltehetően úgy 
értette, hogy ha Stresemann előbb támogatja az optánskérdésben elfoglalt ma-
gyar álláspontot, mint az olaszok, akkor Magyarország szemében esetleg felerő-
södhet a Németországgal való kapcsolat értéke az olasz szövetséggel szemben. 
Hogy ennek elejét vegye, Mussolini telefonhívást intézett Bethlenhez, melynek 
során biztosította a magyar miniszterelnököt Olaszország támogatásáról.43 En-
nek hatására Scialoja felszólalt Magyarország érdekében az ülésen, de az általa 
elmondottak mégsem jelentettek nyílt kiállást az optánsügyben képviselt magyar 
álláspont mellett. Mussolini egy, a budapesti olasz követhez, Ercole Durini di 
Monzához írott levélben igyekezett mentegetőzni az optánsügy megoldatlanul 
maradása végett.44 A Népszövetség Tanácsa 1927. szeptember 25-én közzétette 
határozatát az optánskérdéssel kapcsolatban, mely kimondta, hogy az ügy végére 
pontot lehet tenni.45

1927. november 22-én azonban Magyarország ismét memorandumot 
nyújtott be a Népszövetségnek, melyben a budapesti kormány kifejtette, hogy az 
optánsügy esetében nem politikai, hanem alapvetően jogi kérdésről van szó. A 
magyar kormány emiatt kérte a vegyes döntőbírósági tárgyalás újbóli megfonto-
lását, és az ügy ismételt napirendre tűzését.46 Erre reagálva egy milánói ügyvéd, 

39 Deák, Francis: The Romanian–Hungarian Dispute before the Council of  the League of  Nations. http://
scholarship.law.berkeley.edu/do/search/?q=francis%20deak&start=0&context=2518557 (le-
töltés: 2015. május 10.) 128.
40 Deák: 1928, i. m. 132.
41 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1757. Tpr. n. 22.
42 DDI. 7. serie, vol. 5. 428. irat.
43 DDI. 7. serie, vol. 5. 428. irat.
44 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1757. Tgr. n. 1332/295.
45 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1757. Tpr. n. 255531.
46 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1757. Pro-memoria, 1927. november 22.
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Dino Mattioli terjedelmes könyvben foglalta össze véleményét arról, hogy a kül-
földi állampolgárok milyen jogokkal bírnak akkor, ha ingóságaik időközben más 
állam területére kerültek. A könyv hosszasan részletezi az optánsper eseményeit. 
Az ügyvéd azzal a gondolattal zárta sorait, hogy „az idegen állampolgárok magán-
tulajdonának tisztelete alapvető nemzetközi jogi norma, (...) s ezek a javak csak kártérítés 
ellenében tulajdoníthatóak el.”.47

Magyarország döntőbírósági intézkedésért való folyamodását a Népszö-
vetség nem hagyhatta figyelmen kívül, így az 1928. márciusi ülésszak napirendi 
pontjai között ismételten helyet kapott az optánskérdés. Mivel Bethlen tartott 
attól, hogy Magyarországra nézve kedvezőtlen döntés születik az ügyben, azzal 
a kéréssel fordult Mussolinihoz, hogy az olasz vezető bírja rá Scialoját a ma-
gyarokra nézve pozitív állásfoglalásra.48 Pár nappal később Raniero Paulucci di 
Calboli szenátor biztosította Mussolinit arról, hogy Scialoja eleget tett az utasí-
tásnak, és Magyarország álláspontját szem előtt tartva szólalt fel az optánskér-
désben Genfben.49 

A következő tanácsülés megtartására 1928. június 8-án került sor, szin-
tén Genfben. Először Chamberlain ismertette az optánsügy történetét. Mivel a 
Népszövetség Tanácsának minden eddigi javaslata meghiúsult, Chamberlain azt 
javasolta, hogy Magyarország és Románia a két elvet közös nevezőre hozva, a 
Népszövetség további részvétele nélkül tárgyaljanak. Ezt Titulescu gondolkodás 
nélkül elfogadta, Apponyi viszont úgy vélte, hogy a Tanács köteles továbbra is 
foglalkozni az üggyel, amely véleménye szerint még inkább elmérgesedne, ha 
lekerülne a tanácsülések napirendjéről.50

1928 szeptemberében Románia a közvetlen román–magyar tárgyalások 
folytatása mellett kardoskodott, azonban Magyarország, amely úgy vélte, hogy 
ezek a megbeszélések úgysem fognak eredményt hozni, újra a Népszövetség 
Tanácsa elé kívánta terjeszteni az optánsügyet. Ennek szellemében szeptember 
1-jén a tanácsülésen jelen lévő képviselőknek arról kellett döntést hozniuk, hogy 
a Tanács napirendre tűzze-e ismételten a kérdést, avagy sem. Az igenlő válasz 
melletti érvelés során Apponyi kifejtette, hogy az ügy Népszövetség előtt való 
tárgyalása nem jelentené a román–magyar megbeszélések végét, ellenkezőleg, 
megkönnyíthetné azokat.51 

A jelenlévőket megosztotta a kérdés. Az állásfoglalásokat összegezve 

47 Mattioli, Dino: La confisca delle terre e i diritti dello straniero: a proposito della questione degli optanti 
in Transilvania. S. A. Stampa Periodica, Milano, 1927. 48.
48 DDI. 7. serie, vol. 6.
49 DDI. 7. serie, vol. 6.
50 MNL OL. K78.  21. csomó VII. 8. tétel. A Népszövetség Tanácsának 1928. június 6-ai 
ülésének jegyzőkönyve.
51 MNL OL. MTI „kőnyomatosok”. K428. a. Napi tudósítások. 1928. szeptember 1. 23.
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elmondható, hogy azok az eddigi politikai gyakorlatnak megfelelően alakultak, 
vagyis a nagyhatalmak közül a britek és a németek hajlottak az ügy újbóli napi-
rendre tűzésére, a franciák azonban nem. A nagyhatalmak képviselői közül utol-
sóként felszólaló Scialoja kifejtette, hogy amennyiben a Népszövetség Tanácsa 
nem tűzi napirendre az optánskérdést, azzal megtagadja az igazságszolgáltatást.52 
A japán delegátus, Adatci kompromisszumos javaslattal állt elő, miszerint a Ta-
nács tűzze napirendre a kérdést azzal, hogy a decemberi ülésszakon foglalkozik 
vele érdemben, addig pedig folytatódjanak a Magyarország és Románia közötti 
közvetlen megbeszélések. Ezt a javaslatot Scialoja és Apponyi is elfogadhatónak 
tartották.53 Az ülés végén az elnök felszólította a vitázó feleket, hogy álláspont-
juk fenntartásával, de mégis gyakorlati megoldásra törekedve, közvetlenül tár-
gyaljanak egymással.54

A javaslat elfogadását követően Bethlen István, aki mindvégig különös 
figyelemmel kísérte az optánsüggyel kapcsolatos fejleményeket, az egykori ke-
reskedelmi minisztert, Szterényi Józsefet kérte fel arra, hogy kidolgozza a vég-
sőnek szánt tárgyalásokon képviselendő magyar álláspontot.55 A Szterényi által 
felterjesztett tárgyalási alapelvekről elmondható, hogy azok a kompromisszu-
mos megoldás mielőbbi előmozdításának céljával születtek. A magyar delegátus 
eszerint lehetővé fogja tenni Románia számára a kártérítés jóvátételbe történő 
beszámításának felvetését a Jóvátételi Bizottság előtt, de kikötésre került, hogy 
a magyar küldöttség a tárgyalások során ne említse az optánsok kártérítésének 
esetleges vállalását. Bekerült a tervezetbe az is, hogy Románia köteles garanciát 
vállalni a vállalandó kötelezettségek teljesítésére, valamint, hogy a Románia ál-
tal ez ideig fizetett juttatások nem használhatóak fel a kártérítésre. A tárgyalási 
alapelvek azzal zárultak, hogy a magyar képviselőknek minden döntés előtt a 
miniszterelnök véleményéért kell folyamodniuk.56

1929 januárjában megkezdődtek a San Remó-i tárgyalások, melyek során 
heves vita folyt az optánsoknak fizetendő kártérítés mértékéről. Románia 60 
millió aranykoronában szándékozta maximalizálni a fizetendő összeget, miköz-
ben Walkó Lajos magyar külügyminiszter és Szterényi előzetesen megállapodtak 
arról, hogy 175 millió koronánál alacsonyabb összegbe nem egyeznek bele.57 
Hosszas huzavona után Románia a tárgyalások elhalasztásáért folyamodott a 
magyar delegációhoz. Walkó San Remóba küldött táviratában kifejtette, hogy a 

52 MNL OL. MTI „kőnyomatosok”. K428. a. Napi tudósítások. 1928. szeptember 1. 25.
53 MNL OL. MTI „kőnyomatosok”. K428. a. Napi tudósítások. 1928. szeptember 1.  39.
54 Aradi: 2002, i. m. 3.
55 Aradi: 2002, i. m. 3.
56 Aradi: 2002, i. m. 7–8.
57 MNL OL. K64. Politikai Osztály Reservált Iratai. 36. csomó. 27. a. tétel. 1929. 58. res. pol. 
1929.
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magyar kormány beleegyezik a halasztásba. Erre azonban csak abban az esetben 
kerülhetett sor, ha egyrészt írásban leszögezik azt, hogy az elnapolás a románok 
ajánlatára történt, másrészt pedig kitűzik a megbeszélések folytatásának pontos 
helyét és idejét oly módon, hogy a románok kötelezve legyenek a tárgyalások 
újrafelvételére.58 Ezt követően Szterényi hazautazott San Remóból, ahol a felek 
abban állapodtak meg, hogy Magyarország konkrét listát készít a követeléseiről, 
Románia pedig meghatároz egy bizonyos összeget, amit hajlandó kártérítésként 
kifizetni.59

Két nappal később Durini felkereste Khuen-Héderváry Sándort, a kül-
ügyminiszter állandó helyettesét abból a célból, hogy felajánlja a magyar kor-
mánynak Olaszország közvetítését az optánsvitában.60 Khuen-Héderváry kifej-
tette, hogy szerinte a magyar kormány nem venné rossz néven az olasz inter-
venciót, mely semmiképpen sem lehet ártalmas a megegyezésre nézve, azonban 
meg kell kérdezni Bethlen véleményét is a beavatkozásról. „Megjegyzem, hogy ezt 
a kérdést igen könnyű volna megbeszélnünk, mert a viszony közöttünk [Magyarország és 
Olaszország között – H. P.] oly jó, hogy mindig nyíltan meg lehetne mondani, vajjon egy 
lépés megfelel-e nekünk vagy nem.”61 – fogalmazott Khuen-Héderváry. A közvetítés 
annyiban jelentett segítséget, hogy a két fél végre megállapodott abban, hogy 
a kisajátított területek nagysága 578 536 kataszteri holdnak felel meg, ami 130 
millió aranykoronás kártérítést von maga után.62

A kifizetés módjának rendezése azonban még hátravolt, ezért Magyaror-
szág és Románia 1929 áprilisában Rapallóban folytatták a tárgyalásokat. Romá-
nia azzal a javaslattal állt elő, hogy nem pénzben, hanem természetben fizeti meg 
az optánsok kártérítését, húsz éven belül, aminek gyakorlati kivitelezéséhez egy 
román–magyar egyesületet állítanának fel, továbbá a kivitelezés Chamberlain 
1927-ben lefektetett három alapelve alapján történne. Erre Magyarország azt a 
választ adta, hogy a kártérítésnek minimum 25%-ára készpénzben tart igényt, és 
a maradékot ugyan elfogadja terményben, de húsz év helyett nyolc év alatt té-
rítve, melyre Romániának garanciát kellene vállalnia. Az egyesület megalapítása 
sincs ellenére, azonban csak a kifizetés megkönnyítése lehetne a jogköre, Cham-
berlain három alapelvének Magyarországi elfogadásáról pedig szó sem lehet.63 
Így a tárgyalások ismét kudarccal végződtek.

Nagyjából egy hónap szünet után, 1929. május 29-én a magyar–román 
megbeszélések Bécsben folytatódtak. A magyarokat továbbra is Szterényi, a ro-

58 MNL OL. K64. 36. csomó. 27. a. tétel. 1929. 5231. számjeltávirat.
59 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1766. Fasc. Rapporti politici. Tgr. n. 600.
60 MNL OL. K64. 36. csomó. 27. a. tétel. 1929. 182. res. pol. 1929.
61 MNL OL. K64. 36. csomó. 27. a. tétel. 1929. 182. res. pol. 1929.
62 Aradi: 2002, i. m. 8.
63 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1766. Fasc. Rapporti politici. Tgr. n. 961/408.
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mánokat pedig Davila képviselte a tárgyalásokon. Giacinto Auriti bécsi olasz 
követ értesülése szerint a románok maximum 100 millió aranykorona kártérítési 
összeget – azt is természetben fizetve – hajlandóak felajánlani, amit a magyarok 
elfogadhatatlannak ítéltek.64 Így a bécsi tárgyalások is holtpontra jutottak. Ennek 
okát Gabriele Preziosi bukaresti olasz követ abban látta, hogy míg Magyaror-
szág elfogadhatatlannak tartotta a kártérítés természetben való kifizetését, addig 
Maniu ragaszkodott ehhez a fizetési módhoz, ami megnehezítette a kompro-
misszumos megoldást.65 Auriti jelentése szerint Bécsben a román és a magyar 
képviselők minden lehetséges szempontot vizsgálni igyekeztek a tárgyalás során, 
s amikor a tárgyalás ennek ellenére is kudarcba fulladt, mindkét delegáció jegy-
zéket küldött a saját kormányának, kijelentve, hogy nem jött létre megegyezés. 
A románok a közvetlen tárgyalások folytatását javasolták, azonban a magyarok 
újból a Népszövetséghez kívántak fordulni.66

Ezt követően a tárgyalások az 1929. augusztus 6-án kezdődő hágai jóvá-
tételi konferencián, illetve Párizsban, a Népszövetség Tanácsának ülésén folyta-
tódtak. Miután a jóvátételi konferencia csak az 1930. április 28-án aláírt párizsi 
egyezményekkel zárult le,67 az optánsügy és a jóvátétel kérdése szükségszerűen 
összefonódott egymással. Ennek fényében – amikor a felek ismét kifejtették ál-
láspontjukat a kérdés rendezését illetően – Davila azzal a javaslattal állt elő, hogy 
a magyar optánsokat fizessék ki úgy, hogy a magyar kormány a jóvátételből állja 
az összeget oly módon, hogy Románia részére az optánsok kártérítésére szánt 
összeggel kevesebbet fizet.68 

Titulescu ugyanakkor annak a véleményének adott hangot, hogy az op-
tánsokat szükségtelen kártalanítani, mivel azok a háborús károk, melyeket Ma-
gyarország Romániának okozott, bőven fedik azt az összeget, ami a birtoko-
soknak járna.69 Ezt figyelembe véve a konferencia résztvevői – noha az 1924. 
február 21-én megállapított jóvátétel fizetését, melyet 1943-ig kellett törlesz-
tenie, Magyarország már megkezdte70 – azt a kötelezettséget kívánták kiróni 
a magyarokra, hogy 1943 után is fizessenek jóvátételt, egészen 1966-ig, annak 
érdekében, hogy kielégítsék a győztes államok különleges követeléseit, melyek 
a békeszerződésben kerültek rögzítésre, továbbá Magyarország mondjon le az 

64 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1766. Fasc. Rapporti politici. Szám nélkül.
65 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1766. Fasc. Rapporti politici. Tgr. n. 2598.
66 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1766. Fasc. Rapporti politici. Tgr. n. 2365/1323.
67 Aradi: 2002, i. m. 8.
68 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1766. Fasc. Rapporti politici. Tgr. n. 4264.
69 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1766. Fasc. Rapporti politici. Tgr. n. 2471/737.
70 Aradi: 2002, i. m. 8.
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optánsok kártalanításának igényéről.71 
Mivel mind Magyarország, mind Románia Olaszország támogatását vár-

ta az ügyben, az olasz delegáció gazdasági szakembere, Iginio Brocchi azzal a 
javaslattal állt elő, hogy a magyarokat terhelő jóvátétel fizetésének lejárati idejét 
1943-ra tűzzék ki, viszont az optánsok kártérítésének összegét Magyarország áll-
ja oly módon, hogy a Romániának fizetendő jóvátételből vonják le az összeget.72 
Vagyis Brocchi javaslatának első pontja Magyarországnak kedvezett, a második 
pont viszont a románokat képviselő Davila tervének elfogadását jelentette. Ez 
Durini tudósítása szerint mélységes csalódást ébresztett Bethlenben, akit elkese-
rített az, hogy pont az olasz küldött javasolta, hogy a magyarok maguk fizessék 
ki az optánsokat. Ez a megoldási javaslat Bethlent már csak azért is kellemetlenül 
érintette, mert ő maga is optánsnak számított.73 

1929 decemberében a hágai konferencián a nagyhatalmak – Olaszország 
kezdeményezésére – létrehozták az úgynevezett Agráralapot, mely egy idegen, 
az utódállamoktól független pénzalapot jelentett a magyar optánsok kártéríté-
sének finanszírozására. Romániának és Jugoszláviának 1931 és 1944 között egy 
meghatározott éves díjat kellett fizetnie a kártalanításra, az alap tőkéjét pedig az 
adta, hogy a hitelező hatalmak, vagyis Olaszország, Nagy-Britannia és Francia-
ország lemondtak arról a jóvátételről, melyet Magyarország 1930. július 1-jétől 
1943-ig fizetett volna.74 Ezzel az olasz politikai elit szerint sikerült olyan meg-
egyezést létrehozni a vitázó felek között, melynek következtében többé nem 
kerül napirendre az optánskérdés.75

71 DDI. 7. serie, vol. 8. 52. irat.
72 Nagy József: A Nagyatádi-féle földreform 1920–1928. Eger, 1993. 27.
73 DDI. 7. serie, vol. 8. 110. irat.
74 Aradi: 2002, i. m. 9.
75 ASMAE. AP 1919–1930. Ungheria. B. 1769. Fasc. Rapporti politici. Tpr. n. 4134/1931.
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Összegzés

Az optánskérdés mind a magyar, mind a román történetírásban mindmáig jelen 
van, s – főleg Romániában – a közvéleményt is élénken foglalkoztatja. A kérdés 
rendezésében jelentős szerepet játszott Olaszország is, amelynek érdekében állt 
a román–magyar viszony rendezése. Tanulmányomban azt kívántam bemutatni, 
hogy az erdélyi magyar optánsok ügye hogyan jelent meg az Olasz Külügy-
minisztérium tevékenységében, állásfoglalásaiban, s milyen szerepet játszott az 
olasz diplomácia a kérdés megoldásában. Ahhoz, hogy érthetővé váljon, miért 
volt fontos Olaszország számára Magyarország és Románia megegyezése eb-
ben a kérdésben, az előzmények és az optánsvita kibontakozásának rövid be-
mutatása után igyekeztem összefoglalni, miként alakultak az olasz–magyar és 
az olasz–román kapcsolatok a korszakban. A Jugoszlávia bekerítésére irányuló 
törekvései részeként Olaszországnak érdekében állt, hogy mindkét állammal jó 
viszonyt alakítson ki, s egymáshoz is közelíteni kívánta Magyarországot és Ro-
mániát. Ebből következően a román–magyar kapcsolatok legvitásabb pontját 
jelentő optánskérdés mindkét fél számára kedvező megoldását szorgalmazta, s 
igyekezett lépéseket tenni annak előmozdítására. Olaszország Romániával 1926 
végén, Magyarországgal pedig 1927 elején írt alá barátsági szerződést, aminek 
fényében érthető, hogy az optánskérdés az 1927 folyamán zajló népszövetségi 
tanácsülések alkalmával került az olasz diplomácia érdeklődésének homlokteré-
be. Az Olasz Külügyminisztérium Levéltárában (ASMAE) található dokumen-
tumok rávilágítanak arra, hogy Olaszország folyamatosan figyelemmel kísérte 
a magyar–román tárgyalások alakulását. Noha Mussolini a magyar álláspontot 
támogatta, és Scialoját, a Népszövetség Tanácsának állandó olasz tagját is erre 
szólította fel, az 1929-ben megfogalmazott, majd 1930-ban véglegesített megol-
dási javaslat, melyet az olasz Iginio Brocchi vetett fel, mégis felemás megoldást 
hozott, mellyel Olaszország mindkét félnek kedvezni igyekezett.
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„… ne felejtsék el, hogy saját terület és saját 
állampolgáraink lakják”

Az Északkeleti Hadműveleti Terület 1944-ben*

kosztYó gYula**

Kárpátalja 20. századi történelmének egyik kulcsfontosságú éve volt 1944, a má-
sodik világháború utolsó előtti éve, a vidék számára a magyar fennhatóság utolsó 
hónapjaival, a zsidók deportálásával, a szovjet katonai térfoglalással. Jelen tanul-
mány a német megszállás utáni időszakot vizsgálja, különös tekintettel a magyar 
közigazgatás helyi, mindezidáig nem kutatott sajátosságaira.1 A közelmúltban 
feltárt levéltári források elénk tárják a korabeli adminisztráció működését.

I. Az Északkeleti Hadműveleti Terület és a Kárpáti Közigazgatási és 
Gazdasági Parancsnokság

1944 elején a Német Birodalom újabb és újabb követeléseket támasztott Ma-
gyarországgal szemben. Elvárta többek között a magyar fél nagyobb katonai 
szerepvállalását új hadosztályokkal, valamint a magyarországi zsidó kérdés 
„megoldását”. A sikertelen kiugrási kísérlet után 1944. március 19-én a német 
hadsereg megszállta az országot, és március 22-én megalakult az új kormány 
Sztójay Döme miniszterelnöksége alatt. Mind a megszállás, mind a kormányvál-
tás komoly változásokat eredményezett a legfelsőbb politikai szinteken, ugyan-
akkor a mindennapi életre is kifejtette hatását. A német megszállás után a helyzet 
gyökeresen megváltozott. Látványosan teret nyert a szélsőjobb, propagandája 
elárasztotta az országot. A Sztójay-kormány megtette mindazt, amit addig a né-
metek és a magyarországi szélsőjobboldal követelt: feloszlatta a baloldali és a 

* A tanulmány megírását az MTA Domus Hungarica Ösztöndíj támogatta.
** Kosztyó Gyula. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola. 
gyuszi21@vipmail.hu
1 A régió 1938–1944 közötti közigazgatásával kapcsolatban lásd. Fedinec Csilla: Kárpátalja 
közigazgatása és tanügyigazgatása 1938–1944 között. Magyar Pedagógia. 96 (1996), 4. 367–375.; 
Uő: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. Fórum Intézet–Lilium Aurum, Ga-
lánta–Dunaszerdahely, 2002. 533.; Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. 
A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2005. 
197–247.; Brenzovics László: Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján (1938–1944). Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2010. 171–176. 
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polgári pártokat, megpecsételődött a zsidóság sorsa stb.2
A német megszállás 1944. március 22-én Kárpátalján is befejeződött 

a huszti záróvonal elérésével. A politikai személycserékre jóval később, április 
utolsó napjaiban került sor, ami leginkább a főispáni kart érintette.3 A politikai 
szempontból feszült helyzet ellenére az év első hónapjai a hétköznapok szintjén 
alig hoztak változást. Erre utal többek között az egyenletes és stabil termény-
beszolgáltatás, illetve az ugyancsak viszonylag stabil közellátás. Annak ellenére, 
hogy a frontvonal karnyújtásnyira volt a területtől, a helyi közigazgatásnak sike-
rült a közellátás és a szociális ellátás folyamatosságát biztosítani, ezzel pedig a 
viszonylagos nyugalmat fenntartani a lakosság körében. 

Az állandósuló katonai csapatmozgások Kárpátalján együtt jártak azzal, 
hogy a civil lakosság kárára a német és a magyar katonaság is követett el túlkapá-
sokat. A nagyszámú beszállásolt katona miatt hirtelen beszűkültek a készletek, 
az árak – főként a városokban és főként az élelmiszereké – megugrottak, s ennek 
következményeként virágzott a feketepiac. A források szerint nem a megszál-
ló katonaság, hanem a szabadságukat Kárpátalján töltő katonák randalíroztak 
az utcákon. A rendőrségnek és csendőrségnek egyre több feladatot jelentett a 
megszaporodó éjszakai lövöldözések, bűnesetek felderítése. Április közepétől 
ugyancsak az ő feladatuk lett a zsidók táborokba gyűjtése. A front közvetlen 
hátországának nyugalma nemcsak közérdek, de hadászati megfontolások miatt 
is kulcskérdés lett, így a hadműveleti területté nyilvánítás nem váratott magára, 
támaszkodva az 1939-es év tapasztalataira is. 

Kárpátalja 1944. április 1-jével vált hadműveleti területté, azonban az 
erre vonatkozó szabályozás utólagosan született meg. Az 1944. április 5-én kelt 
1.500/1944. M. E. sz. rendelet az ország bármely részén bevezethető, hadmű-
veleti területre vonatkozó különleges közigazgatás szabályait tartalmazta. E ren-
delet szerint az ország valamely része csak országgyűlési rendelettel nyilvánít-
ható hadműveleti területté. Ennek nyomán született meg 1944. április 12-én az 
1.440/1944. M. E. sz. rendelet, melynek a) pontja  szerint hadműveleti terület az 
ungi, a beregi és a máramarosi közigazgatási kirendeltségek (azaz a Kárpátaljai 
Kormányzóság), továbbá Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék, illetve 
Ungvár thj. város visszamenőleges hatállyal 1944. április 1-jétől.

Arra vonatkozólag, hogy ezeket a vármegyéket és a közigazgatási kiren-
deltséget miért kellett hadműveleti területté nyilvánítani, csak feltevésekkel ren-
delkezünk. A hivatalos álláspont szerint a polgári közigazgatás és a katonai ér-
dekérvényesítés összeegyeztetése miatt. Randolph L. Braham véleménye szerint 
viszont a német hatóságok ezzel akarták indokolni a zsidóság kitelepítését a helyi 

2 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 262–263.
3 Fedinec: 2002, i. m. 413.
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lakosság előtt.4 Braham ugyanakkor az ezt megvalósító különleges közigazgatás 
bevezetését, működését nem említi. A hadműveleti különleges közigazgatás és a 
zsidó deportálások közötti kapcsolatról jelenleg még nem rendelkezünk elegen-
dő levéltári információval.

A három közigazgatási kirendeltséget és a négy vármegyét magába 
foglaló hadműveleti terület hivatalos neve: Északkeleti Hadműveleti Terület.5 
A hadműveleti terület kormánybiztosa Tomcsányi Vilmos Pál, Kárpátalja kor-
mányzói biztosa lett. Hivatalát 1944. május 4-ével vette át Vincze András, mi-
után Tomcsányi Vilmos Pál kérte saját felmentését. 1944. április 16-ával pedig 
létrejött a Kárpáti Közigazgatási és Gazdasági Parancsnokság (Kárpáti KGP). 
Első parancsnoka Álgya-Pap Zoltán6 vezérőrnagy lett, aki 1943. október 1. óta 
volt Kárpátalja közbiztonsági parancsnoka. Álgya-Pap 1944. május végéig volt 
hivatalban, amikor is Fehér Géza vezérőrnagy került a helyére. Több napba telt, 
amíg a rendelet eljutott Tomcsányi Vilmos Pálhoz, a hadműveleti terület kor-
mánybiztosához, aki azt 1944. április 18-án küldte tovább a négy vármegye alis-
pánjához, a járások főszolgabíróihoz, illetve a polgármesterekhez.7 Tomcsányi a 
küldeményhez csatolta Álgya-Pap rendeletét is, amely a párhuzamosan működő 
polgári és katonai közigazgatás honvédelmi feladatait sorolta fel.8

Bár az 1.440/1944. M. E. sz. rendelet egyazon időpontban eljutott min-
den illetékes helyre, azonban ennek ellenére az abban foglaltak bevezetése a kü-
lönböző közigazgatási egységekben különböző időpontokban történt meg. A 
vármegyei közigazgatási bizottságokat 1944. április 17-ével felszámolták,9 így 
az új közigazgatás bevezetésének nem volt akadálya. A hadműveleti területen 
az önkormányzati testületek (törvényhatósági gyűlés, törvényhatósági kisgyűlés, 
közigazgatási bizottság) nem működhettek tovább. A városokban azonban ez 
jóval később történt meg: Ungvár thj. város területén csak 1944. május 20-án,10 
míg Beregszászban erre 1944. május 24-én11 került sor.

1944. június 10-én a hadműveleti területre vonatkozó 1.500/1944. M. 
E. sz. rendeletet kiegészítéssel látta el az Országgyűlés. A 2.200/1944. M. E. 

4 Randolph L. Braham: A magyar Holocaust. Gondolat, Budapest, 1990. 108. 
5 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (továbbiakban: KTÁL) Fond 45., op. 5, od. zb. 218., 1.
6 A 2100/1944. számú rendelettel erre a posztra Álgya-Pap Zoltán vezérőrnagyot nevezte ki a 
VKF. Lásd bővebben: Botlik: 2005, i. m. 200. 
7 KTÁL, Fond 47., op. 1, od. zb. 412., 1. 
8 Uo. 4–8. 
9 Bereg vármegye hivatalos lapja. 1944. április 17. 15. szám. 1. p.; KTÁL, Fond 47., op. 1, od. zb. 
410., 1. 
10 KTÁL, Fond 47., op. 1, od. zb. 412., 8. 
11 KTÁL, Fond 185., op. 1, od. zb. 933., 58–61. 
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sz. kiegészítés két pontban módosította a közigazgatási szabályozást. Az egyik 
módosítás, hogy a hadműveleti területen a képviselőtestületi gyűlések belügy-
miniszteri rendeletre ismét munkához láthatnak. Az ennek alapján 1944. júni-
us 15-én kiadott 608/1944. B. M. sz. rendelet kimondta, hogy az Északkeleti 
Hadműveleti Területen a képviselőtestületek ismét megkezdhetik munkájukat.12 
Ez azonban nem jelentette a különleges közigazgatás érvénytelenítését. Vinc-
ze András például 1944. augusztus 5-én kiadott rendelete a terület kiürítéséről 
a különleges közigazgatási szabályokra hivatkozik.13 Ung vármegye főispánja, 
Réthy-Haszlinger Ferenc 1944. augusztus 22-én szintén a különleges közigazga-
tásra hivatkozott egyik levelében, melyet a vármegyei számvevőséghez intézett.14 
A módosítás másik része nem érintette közvetlenül a közigazgatás működését. 

A különleges közigazgatás a polgári és katonai közigazgatás vegyítését 
jelentette. Az 1.500/1944. M. E. sz. rendelet négy fejezetben határozta meg a 
hadműveleti területen a közigazgatás működését: szabályozta a hadműveleti kor-
mánybiztos feladatait, a katonai érdekérvényesítésért felelős katonai parancsnokok 
tennivalóit, meghatározta azokat a szempontokat, amelyekre támaszkodva a 
hadműveleti területen lévő stratégiailag fontos vállalatok élére hatósági gondno-
kot, vezetőt lehetett kinevezni, végül tartalmazta a szükségszerű katonai közigazgatás 
megszervezésére vonatkozó elveket. Kárpátalján azonban 1944 folyamán ez utóbbira 
nem került sor. 

A rendelet tartalmában a „különlegességet” két tényező adta. Az első, ami 
talán a legsarkalatosabb részét jelentette a különleges közigazgatásnak, a képvi-
selőtestületi bizottságok munkájának beszüntetése. Az új körülmények között a 
törvényhatósági bizottság15 és a törvényhatósági kisgyűlés16 hatásköre a törvény-

12 KTÁL, Fond 47., op. 1, od. zb. 375., 39–40. 
13 Máramaros vármegye hivatalos lapja. 1944. augusztus 15. 17. szám. 1–2. Lásd még. MNL OL, 
K 744, 1944. 151–152. f.  
14 KTÁL, Fond 45., op. 5, od. zb. 218., 5. 
15 Törvényhatósági bizottság – a vármegyék testületi szerve volt, amely az önkormányzati 
jogot gyakorolta. Taglétszámának 150-nél többnek, de 450-nél kevesebbnek kellett lennie. A 
törvényhatósági bizottság elnöke a főispán, helyettese az alispán volt. A közgyűlés hatáskörét 
a törvényhatóság területét, szervezetét és gazdaságát érintő kérdések véleményezése tette ki. 
Ezen kívül alkotta a szabályrendeleteket, beiktatta a főispánt. A törvényhatósági bizottságot 
évente két rendes és a szükség szerinti számban rendkívüli közgyűlés formájában hívták össze. 
Lásd bővebben: Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában. 
A magyar közigazgatás szervezete működése és jogi rendje. Királyi Magyar Egyetemi nyomda, Buda-
pest, 1942. 266–277. 
16 Törvényhatósági kisgyűlés – mivel a törvényhatósági bizottság tagjainak a száma olyan nagy 
volt, hogy sűrűn nem lehetett összehívni, az 1929: XXX. tc. lehetővé tette egy szűkebb szerv 
működését, amely tehermentesítette a törvényhatósági bizottságot. Tagjai voltak elsősorban az 
alispán, a főjegyző, az árvaszéki elnök, tiszti főügyész, illetve a törvényhatósági bizottság tagjai 
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hatóság első tisztviselőjére (főispán vagy polgármester), illetve a képviselőtes-
tület hatásköre megyei városokban a polgármesterre, nagy- és kisközségekben 
a főszolgabíróra szállt át. A közigazgatási bizottság17 és albizottság18 hatáskörét 
pedig a főispán vette át. Lényegében tehát a törvényhatósági bizottság hatá-
rozatalkotó feladata, illetve a közigazgatási bizottságok végrehajtó és ellenőrző 
funkciója egy személynek, az adott közigazgatási egység vezetőjének kezébe ke-
rült. A rendeletben használt „polgári hatóság folytonossága” pedig tulajdonképpen 
azt jelentette, hogy a közigazgatás – jegyzők, körjegyzők, főszolgabírók, a vár-
megyei apparátus – a helyén maradt és ellátta munkáját, összehangolva azt a 
közigazgatási és gazdasági parancsnokokkal.

A másik kulcsfontosságú jellemzője a különleges szabályozásnak a pol-
gári és a katonai közigazgatás egymás mellé rendelése a hadműveleti területen. 
A háborús körülmények ellenére nem létezett alá-fölé rendeltség a két működő 
közigazgatás között. Az Északkeleti Hadműveleti Területen bevezetett különle-
ges közigazgatásban a hadműveleti kormánybiztos és a Kárpáti Közigazgatási és 
Gazdasági Parancsnokság parancsnoka kapott hangsúlyos szerepet.

Az 1.500/1944. sz. rendelet értelmében a Kárpátaljai Kormányzóság 
kormányzói biztosából lett hadműveleti kormánybiztos immár nemcsak a Kor-
mányzói Biztosság fölött diszponált, hanem Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros 
vármegyék is hozzá kerültek. Feladatkörének különlegessége volt, hogy tovább-
ra is irányítója maradt a Kárpátaljai Kormányzóság polgári szerveinek, illetve 
hadműveleti biztosa lett ennek a területnek és a felsorolt vármegyéknek is. A 
változás így elsősorban a vármegyei irányításban volt érzékelhető. Ugyanis míg 
korábban a vármegyéket vezető főispánok a Kormányzó és az Országgyűlés felé 
tartoztak beszámolási kötelezettséggel, addig 1944. április 1-je után már a had-
műveleti kormányzói biztosnak, illetve a vele párhuzamosan működő Kárpáti 
KGP parancsnokának is. 

közül 16, 20 vagy 24 tag, akiknek számát a törvényhatóság szabályrendelete határozta meg. Fel-
adata volt a közérdekű ügyekben határozat kiadása (határozati jog 1929: XXX. tc.), másodfo-
kon határozhatott közérdekű ügyekben, előkészítette a törvényhatósági bizottság közgyűlése 
elé terjesztett ügyeket. Lásd bővebben. Uo. 277–278. 
17 Közigazgatási bizottság – legfőbb feladata volt az önkormányzati és közigazgatási szer-
vek munkájának összehangolása. Tíz tisztviselő és tíz választott tagja volt. A közigazgatási 
bizottság nem törvényhatósági szerv volt, hanem önálló hatóság (1876: VI. tc. 9–10. §.). A 
bizottság havonként legalább egy ülést tartott. Legfontosabb feladatai volt az egyes igazgatási 
ágak állapotáról szóló jelentések meghallgatása, szükséges határozatok, általános felügyelet és 
ellenőrzés, ezekben az ügyekben javaslat megtétele a kormánynak. Uo. 288–289.   
18 Közigazgatási albizottság – a közigazgatási bizottság alegységei: gazdasági albizottság (négy 
tag), népoktatási albizottság (hat tag), útügyi albizottság (négy tag), kisajátítási albizottság (négy 
tag), telepítési albizottság (négy tag), közegészségügyi albizottság (hat tag), építésügyi albizott-
ság (négy tag). Uo. 289–290. 
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A hadműveleti kormánybiztos a különleges közigazgatási szabályok ér-
telmében szinte korlátlan hatáskörrel rendelkezett, alá tartozott a hadműveleti 
területen működő minden állami hivatal, testület, intézmény. Kivételt képeztek 
a m. kir. ügyészek, illetve a m. kir. ítélőtáblák. Egyes esetekben minisztereket 
megillető ügyintézési hatáskört is ráruháztak a hadműveleti kormánybiztosra (a 
kapcsolatmegszakadás esetén honvédelmi, igazságügyi miniszteri szerepeket is 
betölthetett).

A hadműveleti kormánybiztos leginkább a polgári lakosság köz- és va-
gyonbiztonságáért felelt. Ennek érdekében például megsemmisíthette azokat a 
rendelkezéseket, amelyeket a helyi hatóságok vagy a katonai egységek adtak ki a 
közrendre vonatkozóan és veszélyeztethették a háborús érdekeket, továbbra is 
rendelkezhetett – csakúgy, mint korábban – honvédelmi kérdésekben (kiürítés, 
egyesületi jog, fegyver-, lőszer- és robbanóanyag-korlátozás, szeszesitalok korlá-
tozása stb.). Ezenkívül biztosítania kellett a polgári lakosság ellátását, szem előtt 
tartva a hadviselés érdekeit is.

A polgári közigazgatásban a hadviselés érdekeit az 1944. április 16-án, 
Ungváron létrehozott Kárpáti Közigazgatási és Gazdasági Parancsnokság képvi-
selte,19 alosztályaival együtt.20 Létrehozását az 1.500/1944. M. E. számú rendelet 
III. fejezete írta elő. A Kárpáti KGP egy hierarchikusan, a polgári közigazgatás 
beosztása alapján és mellett létrehozott, a gyakorlatban egyfajta katonai érdekér-
vényesítő szervezetként funkcionált, amely a polgári államapparátus munkáját a 
honvédelem szempontjából véleményezte. Ugyanakkor voltak olyan feladatai a 
szervezetnek, amelyekben kizárólagos hatáskörrel rendelkezett, ilyen volt példá-
ul az ellenséges ejtőernyős (partizán) elhárítás, felderítés és elfogás. 

A polgári közigazgatás minden szintjén – kivéve a községeket – katonai 
KG parancsnokokat neveztek ki. A hadműveleti kormánybiztos mellett műkö-
dött a hadműveleti terület legfelsőbb KG parancsnoka. Minden vármegye élén a 
főispán mellett volt a vármegyei KG parancsnok, míg a törvényhatósági, illetve 
a megyei városokban városi KG parancsnokok működtek. A legalacsonyabb 
szintje a szervezetnek a járási KG parancsnokság volt, amelyek a főszolgabírói 
hivatalnál működtek.

A Kárpáti KGP központját Ungváron rendezték be, közvetlenül a kor-
mánybiztosi palotában. A hatékony és gyors ügyintézés érdekében a parancs-
nokság távbeszélő elérhetőséget kapott. Összeköttetéssel rendelkezett a gyors 
reagálás érdekében a kárpátaljai kémelhárító kirendeltséggel, a 8/1. csendőrnyo-
mozó alosztállyal, illetve a határvidéki rendőrkapitánysággal is.21 Feladatai bizo-
nyos pontokban megegyeztek a hadműveleti kormánybiztos tevékenységével. 

19 KTÁL, Fond 47., op. 1, od. zb. 412., 4. 
20 Alá voltak rendelve a vármegyei, városi és járási KG parancsnokságok.
21 KTÁL, Fond 47., op. 1, od. zb. 412., 5. 
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Ezzel összefüggésben a két közigazgatási szervezet köteles volt konzultálni egy-
mással a közrend fenntartása, a személy és vagyonbiztonság, a közegészségügy, 
a különböző korlátozások és engedélyezések, valamint a sajtóval összefüggő 
ügyekben. Ezekben a kérdésekben a felelősségük közös volt. 

A Kárpáti KGP feladatkörét pontosította a 2.11/1944. VKF. sz. rendelet. 
Legfőbb feladataiként jelölte ki a katonai ügyintézés elősegítését, a közrend és 
köznyugalom fenntartását és a lakosság ellátásának biztosítását. Fontos kiemelni, 
hogy a hatékonyság érdekében a KG parancsnokoknak munkájuk megkezdése 
előtt tájékozódniuk kellett a terület lakosságának szokásairól, sajátosságairól és 
kapcsolatokat kellett kiépíteniük a polgári hatóságok vezetőivel. A lakossággal 
való jó kapcsolat kialakítására előírás vonatkozott, amit a rendelet szövege is 
egyértelműsített: „Bár Kárpátalja hdm. terület, ne felejtsék el, hogy saját terület és saját ál-
lampolgáraink lakják. Ennek megfelelően a velük való bánásmód legyen megértő és emberséges 
és jóindulatú. Az, hogy Kárpátalja hdm. területté vált, már eddig is sulyos anyagi megterhelést 
jelentett a polg. lakosságra nézve […] A lakosság a fokozott követelményeknek eddig kifo-
gástalanul eleget tett. Igyekezzünk ezt a jóindulatot megértő és jóakaratu magatartásunkkal 
továbbra is megőrizni.”22 

A szoros együttműködést nemcsak a polgári hatósággal kellett kiépíte-
niük a katonai parancsnokoknak, hanem a területen működő vagy az oda beér-
kező honvédségi, csendőri és rendőrségi csapatokkal is.23 Ezeken kívül a helyi 
egyházakkal és közoktatásügyi intézményekkel is fel kellett vennie a kapcso-
latot minden KG parancsnoknak. Szintén fontos jellemző volt a Kárpáti KG 
parancsnokság tevékenységében, hogy a hadműveleti területen működő német 
parancsnokságnak és a csapatoknak feltétel nélkül alá volt rendelve.24

II. A különleges közigazgatás működése a gyakorlatban

Nagyon nehéz megállapítani azt, hogy a különleges közigazgatási szabályok be-
vezetése után hogyan alakultak a mindennapok Kárpátalján, hogyan szervező-
dött és működött a társadalom. Ennek legfőbb oka az iratok töredezettsége. 
Azonban nem lehetetlen vállalkozás. Aprólékos munkával a több levéltárból 
összegyűjtött iratok néha kiegészítik egymást és bár így is sok a fehér folt, egyes 
esetekben mégis lehetőséget nyújtanak következtetések levonására. A követke-
zőkben néhány olyan esetet mutatok be, amelyek az Északkeleti Hadműveleti 
Területen a polgári és katonai közigazgatás együttműködésére és egymással való 
konfrontálódására utalnak. Ezeken keresztül szeretném bemutatni, milyen ese-
tekben győzött a katonai érdek, és milyen esetekben kerekedett felül a társadalmi 

22 Uo.
23 Uo.
24 Uo. 6. 
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nyugalom szempontjából fontos közérdek a közigazgatás működésében.
A Kárpáti KGP létrehozását kimondó 1.500/1944. M. E. sz. rendelet a 

történelmi egyházakhoz fűződő viszonnyal is foglalkozott: „Különös sulyt helyez-
zenek az egyházakkal való jó viszony további fenntartására és ápolására. Az egyházak már 
eddig is igen nagy mértékben hozzájárultak Kárpátalja lakossága nemzethü magatartásának 
emeléséhez és megóvásához.”25 Szoros együttműködést, illetve egyfajta toleranciát írt 
elő a szervezet számára a VKF is, főként a pravoszláv (görögkeleti) egyházzal 
kapcsolatban. Minden olyan kérdésben, amely a görögkeleti egyház mindennap-
jait érintette (főként a naptári eltolódásból eredő munkaszüneti napok stb.) a 
Kárpáti KG Parancsnokság csak abban az esetben intézkedhetett, ha előzetesen 
a hadműveleti kormányzói biztossal vagy a helyi polgári közigazgatással egyez-
tetett. Erre a VKF szerint „a nép vallásosságának ápolása érdekében” volt szükség. 
Azonban ezt egyes járási KG parancsnokok nem minden esetben tartották be. 

A hatáskör túllépésére a polgári közigazgatás azonnal reagált. 1944. jú-
lius 26-ra a huszti KG parancsnok26 az izai kolostorban megbeszélésre hívta a 
környékbeli görögkeleti papokat, azonban erről nem kapott értesítést sem a köz-
igazgatási kirendeltség vezetője, sem a főszolgabíró. Miután erről értesült Halász 
Géza kormánybiztosi főtanácsadó, azonnal levelet írt Ungvárra, a Kárpáti KG 
Parancsnokságra. A szigorúan bizalmas minősítésű levelében így fogalmazott: 
„Felhívom a Parancsnokságfigyelmét arra, hogy a görög keleti papsággal való tárgyalás annyi 
helyi történelmi, egyházjogi és nemzetpolitikai ismeretet igényel, hogy én a huszti KG parancs-
noknak arra való alkalmasságát kétségbe vonom.”27 Halász javasolta, hogy amennyi-
ben mindenféleképpen ragaszkodnak a megbeszéléshez az egyházi vezetőkkel, 
feltétlenül kérjék ki Dudinszky Bélának, a máramarosi közigazgatási kirendeltség 
vezetőjének, és Ondrejovics Lászlónak, a huszti járás főszolgabírójának vélemé-
nyét.

A közigazgatásnak 1944-ben Kárpátalján újabb és újabb kihívásokra kel-
lett választ találnia, ilyenek voltak például a légitámadások. Mivel 1944 tavaszától 
már állandóak voltak az ellenséges berepülések – elsősorban felderítés és után-
pótlás-szállítás céljából –, a közigazgatás számított a bombázások lehetőségére 
is. A légoltalom fejlesztésének részét képezte a még be nem takarított gabona 
védelme. A „lábonálló gabona” tűzvédelméről Vincze András hadműveleti kor-
mánybiztos és a Kárpáti KGP közös utasítást adott ki.28 Az ellenséges repülő-
gép-támadások (géppuskázás) által okozott gyújtogatásokra kívánt a közigazga-
tás a lehetőségekhez mérten felkészülni, tűzfigyelő és tűzoltó készültségi szolgá-
lat megszervezésével. Ennek megfelelően egy hét alatt felállították a tűzfigyelő 

25 Uo.
26 Neve nem ismert.
27 MNL OL, K 744, 1944. 117. p. (72/1944. biz. sz.)
28 KTÁL, Fond 47., op. 1, od. zb. 398., 3. 
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szolgálatot több községben, elsősorban Bereg vármegye területén.29 A lakossá-
got faluhelyen előadások keretében kellett tájékoztatni arról, hogy a mezei mun-
kák, aratás idejére kötelesek magukkal vinni a tűzoltásra alkalmas ásót, lapátot.

A háborús összecsapások következményeként a hadműveletekben részt 
vevő katonai alakulatoknál egyre több munkaszolgálatosra volt szükség.30 A civil 
lakosság munkaszolgálatra történő igénybevételét honvédelmi és belügyminisz-
tériumi rendeletek szabályozták, amelyek végrehajtását azonban túlkapások jel-
lemezték. 1944. augusztus elején a kiürítési tervekről kiszivárgott hírek pánikot 
keltettek a lakosság körében, amit tovább fokozott, hogy a kárpáti védelmi vo-
nalban tevékenykedő erődszázadok a közvetlen hátország – főként a hegyvidéki 
területek – lakosságát munkaszolgálatra mozgósították. A lakosság kedvezőtlen 
hangulatáról Vincze András hadműveleti kormánybiztos 1944. augusztus 20-án 
Kőrösmező és Máramarossziget környékén tett szemléjén személyesen is meg-
győződött.31 A hadműveleti kormánybiztos még ezen a napon nemtetszésének 
adott hangot. Sérelmezte, hogy az erődszázadok mind a polgári, mind pedig a 
KG parancsnokok megkerülésével végezték a munkásszázadok toborzását. Rá-
adásul a munkaszolgálatra felszólító behívók kézbesítése a közérdeket is sértette, 
mert az esetek többségében címzettjei MÁV alkalmazottak, tűzoltók és jegyzők 
voltak.32 

A hadműveleti kormánybiztos a honvédelmi és közigazgatási érdekek 
összeegyeztetésére hivatkozva adta ki a 100.236/1944. sz. rendeletet az Észak-
keleti Hadműveleti Területen működő valamennyi járási vezetőnek. A rendelet 
szerint a katonai alakulatok a lakosságot érintő kérdésekben nem rendelkezhet-
nek közvetlenül, ugyanis minden, a közigazgatást érintő kívánságukkal a KG pa-
rancsnokhoz kellett fordulniuk, beleértve a munkaszolgálatra felszólító behívók 
kézbesítését is. Vincze András egyúttal közölte azt is a főszolgabírókkal, hogy 
abban az esetben, ha a munkaszolgálatra történő behívás a közigazgatás műkö-
désében zavarokat eredményez, a helyi KG parancsnoknál kérvényezhették a 
behívottak munkaszolgálat alóli mentesítését.33

Miután 1944. január 6-ával elrendelték a m. kir. 1. honvéd hadsereg moz-
gósítását, Kárpátalján még intenzívebb lett a német és magyar katonai egységek 
jelenléte és átvonulása a keleti frontra. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a 

29 KTÁL, Fond 185., op. 1, od. zb. 1028., 1–17. 
30 A katonai munkaszolgálatról l. többek között: B. Stenge Csaba: Kárpátaljai zsidók a honvéd-
ségben: Fegyveres szolgálat és munkaszolgálat. In: Bányai Viktória–Fedinec Csilla–Komoróczy 
Szonja Ráhel (szerk.): Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. 
Aposztróf  Kiadó, Budapest, 2013. 249–257.
31 Máramaros. 1944. augusztus 20. 42. szám. 2. 
32 MNL OL, K 744, 1944. 166. 
33 Uo.
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kárpáti védelmi vonalban beásott német hadosztályok fokozatos kivonása. Így a 
felvonulási területen áthaladó nagyszámú katonai erő miatt megnövekedett a ka-
tonai beszállásolások mértéke is. A katonákat leginkább kaszinókba, szállókba, 
laktanyákba, március után már iskolák termeibe is beszállásolták.34 Márciustól 
− helyhiány miatt − civil lakásokat, gazdasági épületek is felhasználtak a köz-
igazgatása katonák elhelyezése érdekében. 

Többször fordult elő olyan eset, amikor az adóhatóság által még nem 
lezárt egykori zsidó lakóházakban éjszakáztak az átvonuló magyar és német ka-
tonák, noha ez beleütközött az 1944. április 8-án kelt, a zsidók gyűjtőtáborba 
szállításáról szóló 6.163/1944. res. sz. belügyminisztériumi rendeletbe.35 A do-
kumentum leszögezte, hogy a zsidók összegyűjtése és elszállítása után lakóházu-
kat le kell pecsételnie a helyben szervezett bizottságoknak. Kárpátalján az üresen 
álló zsidó lakásokba katonákat szállásoltak be, közben a helyi közigazgatás azon 
aggódott, hogy ezzel lehetetlenné válik a lakások szabályos lezárása.

1944. április 12-én Halász Géza belügyminiszteri tanácsos36 Munkácson 
értekezett Ferenczy László csendőr alezredessel és Meggyesy Lajos kir. ügyész-
szel. A megbeszélés tárgya az volt, hogy a zsidó lakások „szoros zár alá vételét”, 
lezárását a honvédségi igénybevételek (beszállásolások) miatt nem lehetett vég-
rehajtani. Abban állapodtak meg, hogy ezt elhalasztják.37 Halász Géza másnap, 
április 13-án ezt a megállapítást tudatta Álgya-Pap Zoltánnal, a Kárpáti KGP pa-
rancsnokával.38 Álgya-Pap is a lakások hatósági lezárásának elhalasztása mellett 
foglalt állást. Halász Géza a 6.163/194. res. rendelet végrehajtásának elhalasztá-
sáról jelentést tett Jaross Andor belügyminiszternek. Ebben úgy érvelt, hogy a 
zsidó lakásokba történt katonai beszállásolásokkal elejét vehetik az 1941. zsidó 
kitelepítésnél tapasztalt lakásfosztogatásoknak.39 A jelentést Halász Géza egyút-
tal megküldte minden csendőr szárnyparancsnokságnak is.40

34 MNL OL, K 149, 651.2. f. 1944-2-1006. V. kötet. 322.
35 A Belügyminisztérium bizalmas rendelete a zsidók gyűjtő-táborokba való szállításáról. 
1944.04.07. Sófár, a zsidó médiaportál. http://regi.sofar.hu/hu/node/13271 (letöltés: 2015. 
július 2.)
36 Halász Géza egyszerre több funkciót is betöltött a korabeli kárpátaljai közigazgatásban. 
Elsősorban a hadműveleti kormánybiztos egyik tanácsadója volt, széles jogkörrel. Másodszor 
pedig a Kormányzói Biztosi Palotában a Belügyminisztériummal összekötő belügyi osztály 
vezetőjeként a belügyi tanácsosa is volt a hadműveleti kormánybiztosnak.
37 MNL OL, K 744, 1944. 24. 
38 Uo. 240. 
39 Uo. 13. 
40 Uo. 4. 
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Összegzés

1944. április 12-én visszamenőleges hatállyal, április 1-jétől hadműveleti területté 
nyilvánították a Kárpátaljai Kormányzóságot, valamint Ung, Ugocsa, Bereg és 
Máramaros vármegyék területét. A katonai szempontból egységes Északkeleti 
Hadműveleti Területen különleges közigazgatási szabályokat vezettek be.

Az irányítás a hadműveleti területen egyrészt a hadműveleti kormány-
biztos kezébe került, akinek a személye egyben a polgári közigazgatás folyto-
nosságát jelentette. Preventív jellegű tevékenysége főként a közbiztonság és a 
köznyugalom fenntartására irányult. Vele párhuzamosan megkezdte működését 
a Kárpáti Közigazgatási és Gazdasági Parancsnokság is, amely a hadviselés érde-
keinek érvényesítéséért felelt a polgári hatóságokkal együttműködve. 1944-ben 
katonai közigazgatás bevezetésére nem került sor, mint 1939-ben.

A különleges szabályozás értelmében a polgári közigazgatás tovább mű-
ködött, azonban egyfajta „csökkentett üzemmódban.” Ugyanis a különleges sza-
bályozás a terület határozatalkotó (törvényhatósági bizottság) és a végrehajtó 
testületeinek (közigazgatási bizottság) a feladatait a főispánok és a polgármeste-
rek kezébe adta. Ennek értelmében az Északkeleti Hadműveleti Területen a had-
műveleti kormánybiztos, míg a vármegyében a neki alárendelt főispán kezében 
összpontosult a közigazgatási hatalom. A hadműveleti kormánybiztos és a Kár-
páti KG Parancsnokság között rendszeres megbeszélések, egyeztetések voltak a 
bevezetés előtt álló rendeletek összeállításában.

A közigazgatás fent vázolt átszervezésével elsősorban a bürokrácia nőtt. 
Az átalakítást a német megszállással és a front közeledtével kapcsolatos helyzet 
indokolta, azonban a kitűzött szociális és politikai célok maradéktalan elérése 
nem sikerült. A különleges közigazgatás újdonsága tulajdonképpen a Kárpáti 
Közigazgatási és Gazdasági Parancsnokság létrehozásában rejlett, elkerülve a 
katonai közigazgatás bevezetését, a területen állomásozó katonai egységek feletti 
állami felügyelet érdekében.  A feltárt tekintélyes levéltári anyagból még nem 
bizonyítható, de sejthető, hogy közigazgatási centralizáció, illetve a bürokrácia 
útvesztőinek egyértelmű növelése a zsidóság helyzetével összefüggő „feladatok” 
átláthatatlanná tételét is szolgálhatta.
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Etnické zmeny Banskej Bystrici 
v dualistickom období*

lászló bóna**

Môj výskum je zameraný na komplexnú analýzu faktorov, ktoré v 19. storočí 
dlhodobo ovplyvnili národnostné zmeny v hornouhorskom slovenskom 
regióne. V predloženej štúdii sa venujem dejinám Banskej Bystrice v období 
dualizmu. Sídlo Zvolenskej župy, napriek tomu, že je situované pomerne 
ďaleko od slovensko-maďarskej etnickej kontaktnej zóny, t. j. od maďarsko-
slovenského zmiešaného územia susedných žúp – Tekova, Novohradu i Gemera 
– sa vyznačovalo so zložitou národnostnou štruktúrou. V meste žilo na začiatku 
dualizmu  menej než sedemtisíc obyvateľov. Kedysi slávne a bohaté mesto, 
sídlo Fuggerovcov prežívalo spolu s ostatnými bývalými hornouhorskými (t. 
j. spišskými) a dolnouhorskými (t. j. pohronskými) banskými mestami periódu 
svojho hospodárskeho úpadku a neprosperovali. Podľa sčítania ľudu v roku 1880 
tvorili Slováci v meste jednoznačnú väčšinu, podiel ľudí hlásiaci k Maďarov bolo 
okolo 20%, kým v stredoveku a novoveku majoritní Nemci spolu s nemecky 
hovoriacimi židmi  mali len 16% zastúpenie. Mesto teda patrilo medzi tie typicky 
trojjazyčné  horno-uhorské mestá, v ktorých sa počas 19. storočia spolunažívali 
spomínané štyri etnické, resp. náboženské komunity.  V desaťročiach rakúsko-
uhorského dualizmu veľmi rýchlo rástol pomer ľudí, ktorí sa hlásili k maďarskej 
materinskej reči. Sčítanie ľudu v roku 1910 štatisticky vykazoval už v meste 
relatívnu maďarskú väčšinu.

 Mesto spolu s ostatnými viac-menej multietnickými lokalitami z územia 
dnešného Slovenska bolo vybrané podľa kritérií vlastnej databázy. Databázu 
tvoria demografické údaje z rokoch 1880 − 1910 všetkých miest1 z 19-tych 
uhorských žúp2, ktoré zahŕňajú celé dnešné územie Slovenska. Počet týchto 

* V dobových citáciách všade sa vyskytujúce slovo „tót“ som prekladal ako Slovák-slovenský. 
Slovo svoj pejoratívny tón dostával až postupom dualizmu, ale niekedy ho používajú aj 
v neutrálnom, dokonca pozitívnom kontexte. 
** Bóna László. Doktorandské štúdium historických vied, Vysoká škola Eszterházyho v Jágri 
(Eszterházy Károly Főiskola, Eger). bonalaco@gmail.com
1 Mestá sme definovali podľa štatistiky z roku 1880. Hoci zákon č. 18 z roku 1871 presnejšie 
definovala rôzne typy miest, KSH (Központi Statisztikai Hivatal (Štatistický Úrad)) pre 
lepšiu orientáciu v údajoch používala až do roku 1910 takú istú metódu. Samozrejme do 
vybraných prípadových štúdiách sme nebrali malé mestečká, ani mestá pod 10% slovenským 
obyvateľstvom. 
2 Orava, Barš, Ostrihom, Hont, Liptov, Novohrad, Nitra, Prešporok, Trenčín, Turiec, Zvolen, 
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miest bolo 235. Tieto mestá sme rozdelili do piatich skupín pomocou štatisticko-
analyzačného softvéru SPSS. Banská Bystrica totiž patrila do skupiny miest 
s výraznými štatistickými asimilačnými tendenciami v prospech Maďarov. 

Ďalšie hornouhorské mestá tvoria skupiny: etnicky viac menej stabilné; 
mestá ktoré strácali svoj nemecký charakter3 a boli postupne poslovenčené; 
mestá ktoré stratili svoj slovenský charakter a boli postupne ponemčené; 
respektíve mestá s pôvodnou slovenskou alebo nemeckou majoritou, v ktorých 
ale maďarsky hovoriaci obyvatelia získali stále – hoci pomalšie – väčší podiel.4 

Pri samotnej štúdii Banskej Bystrice po určení  metód a pramennej bázy 
som najprv postupoval na základe slovenskej a maďarskej odbornej literatúry.5 
Ďalším postupom bolo systematické preštudovanie prameňov mestskej 
administrácie a miestneho školstva. Dôležité boli rôzne spisy z pod županského 
úradu, a samozrejme i odpovede, ďalej správy školských inštruktorov, vojenských,  
mestských a županských úradov, spolkového života FEMKE, ako aj činnosti 
ostatných spolkov mestskej tlače atď. Výskum som realizoval v Štátnom 
archíve v Banskej Bystrici, v Štátnej vedeckej knižnice, ako aj v Štátnom archíve 
v Bratislave, v Štátnej knižnici Széchényiho (OSZK) v Budapešti. Mojim 
hlavným cieľom je poukázať na neprimeranosť absolutizovania a dogmatického 
pohľadu oboch interesovaných strán na údaje sčítania ľudu z roku 1910. A to 
i vzhľadom na materinského, resp. preferovaného jazyka obyvateľstva. Na 
druhej strane zase na názory „štatistického maďarizovania“. Tieto štatistické 
dáta nám ukazujú len momentálny stav, hoci proces je oveľa zložitejší. Jednak 
situačne sa meniaci, i tak historicky a sociálne podmienený – vzťah jednotlivcov  
k dobovým mestským realitám, mocenským i kultúrnym štruktúram uhorskej-
maďarskej štátnej moci, respektíve župnej i mestskej akulturačnej i asimilačnej 
praxe. Pritom štatistiky priamo nezachytia  ľudí s viacerou jazykovou, resp. 
etnickou identitou. Vo svojej štúdii vychádzam z poznania, že  asimilačný 
proces v nemaďarských etnických regiónoch Uhorska mal na prelome 19. a 20. 
storočia zložité historické aj politické pozadie. Pritom nebol ani  jednosmerným 
procesom a  verejné formy individuálnej identity sa mohli zmeniť aj viackrát 
v rámci jednej generácie. Súčasná úloha histórie je aj dekonštrukcia národného 
dogmatizmu. Neuvedovanie  si týchto skutočností, respektíve deterministické 

Abaúj-Torna, Bereg, Boršod, Gemer a Malo-Hont, Šariš, Spiš, Ung a Zemplín tvorili skupinu 
„Ľavý breh Dunaja” a „Pravý breh Tisy” pre komplexnú analýzu hornouhorského regiónu, 
ktorý v 19 storočí znamenalo jednoducho len hornaté oblasti.
3 Odborníci používajú rôzne metodológie na percentuálne určenie charakteru, v tomto zmysle 
slova ja rozumiem väčšinové obyvateľstvo v 16-17 storočí.
4 Komplexné spracovanie etnických zmien miest v hornouhorskom slovenskom regióne je 
témou mojej dizertačnej práce.
5 Pozri: Zoznam použitých prameňov a literatúry.
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zaobchádzanie s štatistickými údajmi  je neprimerané a neprijateľné.6  

I. Etnické zmeny Banskej Bystrice7

 I.1. Neusohl
 

Pramene z obdobia dejín Banskej Bystrice pred nemeckým osídlením mesta 
neexistujú,  alebo nedajú sa jednoznačne identifikovať s  mestom. Archeologické 
nálezy samozrejme potvrdzujú, že samotné osídlenie (viac menej trvalé) 
existovalo už niekoľko tisíc rokov.8 Slovné spojenie bystrá – banská v slovenskej 
historiografii jednoznačne pripisuje ako slovo slovanského pôvodu, kvôli 
„bystrej“ (potok) a banskej (baňa). Toto tvrdenie však nereflektuje na  fakt, že 
v Sedmohradsku sú tiež mestá nemeckého pôvodu s menom Bystricz, čo svedčí 
o väčšej rozšírenosti slovanského názvoslovia v Karpatskej kotline. Na pôvodne 
slovanské aj maďarské skupiny zvolenského kráľovského panstva sa usadili 
nemeckí baníci, ktorí zastaralé povrchové bane postupne modernizovali a lokalite 
pridali mestský charakter.9 O jazykovom  a etnickom zložení obyvateľstva 
respektíve panstva môžeme nepriamo získať informácie zo sídelných  názvov  
z dobových prameňov.10 Nemeckí baníci pochádzali z Turínska a zo Saska. Kráľ 

6 Napr. spory použitého sčítania ohľadom určovania Mníchovských hraníc v roku 1938. 
7 O dôležitosť mesta svedčí  aj to, že Oszkár Paulíny, známy bádateľ dejín banskobystrického 
banského podnikania,  označil mesto za jeden z  najstarších uhorských miest: „Z viac než 50 
„miest“ z éry Árpádovcov len pol tucet – Pešť, Budín, Ostrihom, Győr, Prešporok a z banských miest možno 
Banská Štiavnica a Banská Bystrica – sa stalo v  už v priebehu XIII. storočia aj hospodársky významným 
mestom.“ Paulinyi, Oszkár: Ipar, kereskedelem. In. Domanovszky Sándor (szerk.): Magyar mű-
velődéstörténet II. köt. Budapest, Babits Kiadü, 1993. Mesto od udelenia privilégia Belom IV. pre 
turínskych  Nemcov bolo od začiatku viac-menej viacjazyčné, čo ukazujú aj rôzne názvy mesta 
v tvare Neusohl – Besztercebánya – Banská Bystrica. 
8 Pozri: Ivanič, Peter: Slovanské osídlenie Pohronia v stredoveku. In. Letavajová, Silvia (Edi-
tor): Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. Trnava. Filozofická fakulta Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004. 41−45. Alebo Jurkovich Emil. In. Archaeológiai Közlemények. 
2005. II. 293.
9 Zopár príkladov na názvy mesta: Byztherze (1256), Bystrice (1271), Byztherczebana (1293), 
popr. Nový Zvolen (Novo Solio-1300) Bystrichie Solensis (1387)… Slovenské mestské názvy  
podobné dnešnej podobe  „Banská Bystrica“ sa objavili neskoršie.
10 Cituje Jurkovich, 2005: Archaeológiai Közlemények 16: „arbor Jegenie, arbor Nirfa, sub una 
arbore Sylffa vocata. In. a Badin család birtokhatár leírása v Breznanskom privilegickom liste z 
roku 1380 „Hideghavas“, alebo Luczatő z obdobia Bela IV. atď. Takisto by sme mohli uviesť 
– dokonca oveľa viac – podobných príkladov ohľadom slovanských názvov, ale nesporne 
najviac názvov nachádzame v nemčine.  Emil Jurkovich bol pozitivistickým historikom, ktorý 
poznal dokumenty mestského archívu, a tie používal aj pri písaní svojich prác. Jurkovichova 
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Belo IV.  im udelil banské a mestské privilégiá v roku 1255.11 

I. 2. Etnické zmeny Banskej Bystrici v období dualizmu

V polovici 19. storočia, po revolučných rokov malo majoritné slovenské mesto  
približne päť tisíc obyvateľov.12 Na konci obdobia dualizmu, v roku 1910 to už 
bolo vyše desať tisíc. Prisťahovalci prišli vo dvoch väčších vlnách po vyrovnaní. 
Po roku 1890 v každom desaťročí  sa zvyšoval počet obyvateľstva až o 1500 
obyvateľov. Nárast obyvateľov hlásiacich sa k maďarským materinským jazykom 
bolo skoro rovnaký s počtom prisťahovalcov, dokonca medzi 1900 − 1910 bol aj 
vyšší. Nepochybné je, že toto z tých 2100 osôb je veľmi veľa jedincov v rôznych 
fázach asimilácie. To, že sa už od začiatku jedná aj o prisťahovalectvo, svedčia aj 
údaje narodených z rokoch 1880, keď samo reprodukcia mesta nepresahovalo 
ročne viac ako 10-20 jedincov.13

monografia pozostáva z viac než 2000 strán strojopisu, ktorá sa nachádza v OSZK v 
Budapešti. Celé autentické vydanie dožil spis až v roku 2005 v rozmeru A3 s viac než 550 
strán. Z dnešného pohľadu môžeme spozorovať ako Jurkovich pri svojej práci integroval 
staré nemecké mesto do maďarského národného príbehu uhorského štátu. Sám bol štátnym 
zamestnancom (riaditeľ Banskobystrického kráľovského gymnázia, aj školský inšpektor atď.), 
a považoval asimilačnú politiku za oprávnený  postup zo strany štátnych orgánov. Sám sa 
identifikoval  s národnoštátnou ideou uhorského štátu v takej miere,  že ako spišský rodák 
(z Letanoviec) opustil po roku 1918   Československo a svoje milované mesto, a zomrel 
v Maďarsku v roku 1936. „Snažili sa (s Arnoldom Ipolyim) zbaviť romantických koncepcií”[…] 
Jurkovič „pri napísaní dejín mesta sa nepostavil nezáujmom ku Slovákom” Cituje Skladný Marián: 
Vonkajšie a vnútorné dejiny Banskej Bystrice. In. Šovčíková, Darina: História Banskej Bystrice. Dielo 
a význam Emila Jurkovicha. (Zborník prác) Banská Bystrica. Vydala Štátna vedecká  knižnica 
Banská Bystrica, 1997. 16–23.
11 Paulinyi, 1993: Ipar, kereskedelem 141. 
12 Viac než 50%.
13 Štátný Archív Banská Bystrica, Magistrát mesta fasc 30. 1887. évi 38. szám. 887. Közegés-
zségügyi jelentés. (Správa o verejnom zdravotníctve) 14. februára 1887.  „Demografické stavy nie 
sú vyhovujúce.”  V tomto roku sa narodilo 131 katolíkov – 143 katolíkov zomrelo, 57 evanjelikov 
sa narodilo - 71 evanjelikov zomrelo, nenarodil sa ani jedno dieťa kalvínskeho vyznania, a 
zomrelo len jeden člen tejto cirkvi. V Banskej Bystrici sa narodilo 30 izraelitov, a zomrelo ich  
20.Príbytok bol dokopy  218 narodených  a v tom istom roku celkovo zomrelo 235 ľudí. Z 29 
osôb zomrelo v župnom väzení alebo v nemocnici, ktorí pochádzali z inej lokality. Celkový 
prírastok takto znamenalo 12 osôb. Pätnásti zomreli v dôsledku epidémie šarlachu a kiahne.
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1. tabuľka. Etnické zloženie Banskej Bystrice 1851 – 1930 (Údaje: pozri zoznam použitých 
prameňov a literatúry)

Rok
Počet

Obyvateľov
Maďari % Slováci (židia) Nemci

1851 5 228 - - - - -

1857 5 243 44 0,84 4 221 978

1869 5 950 - 247

1880 7 159 1 165 16,3 4 342 561 1 396

1890 7 485 1 799 24,0 4 229 1 389

1900 9 264 3 132 33,8 4 852 1 179

1910 10 776 5 261 48,8 4 338 1260 879

1919 10 734 1 565 14,6 8 265 1092 406

1921 10 587 890 8,4 8 222 1146 454

1930 11 347 435 3,8 9 250 483

Ak porovnáme údaje materinského jazyka s údajmi znalosti maďarského 
jazyka, môžeme predpokladať, že veľa takých obyvateľov, ktorí 
v predchádzajúcich rokoch mali nemaďarský materinský jazyk, ale vede-
li po maďarsky, v rokoch 1900 − 1910 už boli zaregistrovaní ako obyvatelia 
s maďarským  materinským jazykom.14 Znalosť  maďarčiny sa stala bežnou na 
prelome 19 − 20. storočia. Je ale otázne, čo môžeme považovať za znalosť  
jazyka. Medzi rokmi 1898 − 1905 sme našli takzvané cirkevné manželské 
zmluvy, ktoré sú cennými prameňmi  aj pre jazykové posuny. Preskúmali sme 
66 zmlúv, ktoré prezrádzajú o minimálnej spoločenskej mobility v meste, 
o približne 40% dedinského prisťahovalectva z okolia (kvôli práce, buď ako 
slúžky alebo pracovníci v závodoch) a približne o 16% analfabetizmu z obdobia. 
Čo sa týka ovládania jazyka, uvedieme ako príklad dve najviac rozšírené krstné 
mená v zmluvách, Zuzana a Anička. Zuzanu nájdeme až v desiatich  prípadoch, 
z tohto 5x sa objavuje ako „Zúza”, raz „Zsužina”, dvakrát „Žsužsy”, a len raz 
ako „Zsuzsi” a „Zsuzsanna”.15 Vidno, že len dva razy bolo napísané v maďarskej 

14 Tomu napomáhala aj zmena otázky oficiálneho sčítacieho hárku, nakoľko sa od roku 1900 
už nepýtali len na pôvodný, rodinný jazyk: Roku 1900 otázku zmenili, respektíve nasledovne  
„Aká je vaša materinská reč, teda tá reč, ktorú považujete za svoju a ktorou najradšej rozprávate? A okrem 
materinskej reči aké iné reči ešte ovládate?“ V roku 1910 boli tieto dve otázky rozdelené, ale ich 
znenie sa nezmenilo.  Mesároš, Jozef: Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách. Veda, Bratislava 
2004. 414−418. 
15 Pri „Žsužsy” raz je mäkčeň na prvej Z, druhýkrát na druhej Z.
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forme, trikrát pomaďarčene ale so slovenským pravopisom.16 Anička sa objavuje 
šesť krát, štyri krát ako „Ana”, raz „Anička” a len raz je písaná po maďarsky,  
„Anna”.17 

 Hlavne nemecké elity a jidiš – preto v sčítaniach objavili ako Nemci 
s nemeckým materinským jazykom – židovský mešťania sa asimilovali, ktoré 
pomaly, ale isto sa stávali nielen častou maďarského politického národa, ale 
aj kultúrnymi Maďarmi, čiže boli odberateľom a stvoriteľom značnej časti 
maďarskej kultúry tzv. spoločenskou zmluvou židov.18

Masové vysťahovalectvo na konci 19. a na začiatku 20. storočia  postihlo 
mesto Banskej Bystrice len v menšej miere. Podľa  stavu  z roku 1910 len 0,2% 
obyvateľov sa zdržiavala v zahraničí.19 O správaní ľudí, ktorí sa vrátili zo zámoria, 
nachádzame len  jednu správu z roku 1902: „Spomedzi banskobystrických  slovenských 
vysťahovalcov do Ameriky sa vrátili len dvaja:  jeden z nich je naplnený s panslavistickými 
emóciami, tak ako bol aj predtým, druhý stál proti vlasteneckej agitácie  ďaleko aj predtým; 
ale ani jeden z nich nepropaguje nič.“20 Hoci maďarsko-slovenská etnická kontaktná 
zóna (alebo etnicky zmiešané územie) bolo ďaleko na juh, v samotnej  Banskej 
Bystrici sa vytvoril trvalý rámec interetnického spolunažívania, a ten slúžil aj ako  
akýsi „vzor“ pre okolie, pre dosiahnutie osobnostného a kariérneho rastu. Mesto 
ako sídlo Zvolenskej župy po uhorsko-maďarskej revolúcii v rokoch 1848 − 49 
bolo dočasným centrom slovenského národného centra. Po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní bolo naopak dôležitým bodom maďarizačnej politiky v slovenskom 
regióne Horného Uhorska. Slovenské požiadavky na regionálnu autonómiu vo 
forme Hornouhorského slovenského okolia z roku 1861 považovali Banskú 
Bystricu za možnú kandidátku na hlavné mesto „Okolia“, a odvtedy môžeme 
o meste považovať ako javiskom konfliktov lokálnej elity miestnych Maďarov, 
Slovákov, Nemcov i židov.  

16 Jedna Zsuzsanna je meštianka, druhá je pomocná robotníčka.
17 ŠABB, Mestský magistrát 38.
18 Tento pojem vytvoril Viktor Karády, aby reflektoval na „zmluvu” medzi liberálnymi 
a židovskými elitami, ktorý podmienil emancipáciu s asimiláciu.  Pozri napr.: Karády Viktor: 
Zsidóság, modernizáció, asszimiláció. Tanulmányok. Budapest, Cserépfalvi Kiadó, 1997. 324.
19 Népszámlálási digitális adattár. Dostupné na internete: http://konyvtar.ksh.hu/neda (cit. 
14.05.2014) (303 zo zahraničia a len 20 občanov v zahraničí v roku 1910)
20 ŠABB, Mestský magistrát 20. 209.1902. Zvolenský podžupan Alhényi otázka na starostu 
ohľadom národností. Odpoveď mešťanostu 18 november. 1902. 
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2. tabuľka. Maďarský materinský jazyk a znalosť maďarčiny v meste Banská Bystrica21

Rok Obyvatelia
Obyvatelia s 
maďarským 
materinským 

jazykom
Po maďarsky 

hovoriaci

Podiel 
maďarsky 

hovoriacich

%

1880 7 159 1 165 2 583 36,1%

1900 9 264 3 132 5442 58,4%

1910 10 776 5 261 7992 74,2%

 
I. 3. Zmeny administratívneho a spolkového  jazyka

Zmeny úradného jazyka a ich dopad na verejné používanie maďarčiny v Banskej 
Bystrici môžeme dobre spozorovať v prípade Spolku katolíckych učiteľov, 
ktoré bolo založené  v meste, a tu bolo aj jeho sídlo. Patriotický štýl i dikcia 
štúdie miestneho  katolíckeho učiteľa Antala Machovicha svedčí jednoznačne 
o akceptovaní konceptu jednotného uhorsko-maďarského politického národa, 
a to hlavne v perióde  okolo miléniových osláv v roku 1896.22 

Založenie spolku inicioval kanonik Mátyás Kamasszy, hlavný školský 
inšpektor cirkevnej župy, a riaditeľ mestského katolíckeho gymnázia, ktorého 
podporoval v jeho zámere známy maďarský biskup a historik, Arnold Ipolyi. 
„Zakladajúce stanovy, vzhľadom na […] starých,  po maďarsky nevediacich členov sme 
editovali a vytlačili po maďarsky a po slovensky.”23 Na začiatku zakladania spolku sa 
akcie organizovali hlavne v slovenskom jazyku, na zhromaždeniach sa ale rečnilo  
už aj v úradnom jazyku, čiže po maďarsky. Podľa seba definície spolku bojovali 
„proti liberálneho zneužívania, v záujme katolíckeho vzdelávania“ a stanovili aj 
to, že predsedom spolku bude vždy hlavný školský inšpektor cirkevnej župy. 
Cirkev teda nielenže zakladala spolok, ale i dlhodobo zabezpečila svoj vplyv 
na pôsobenie spolku. To dokazuje aj  prejav nového biskupa pri prevzatí úr-
adu, Imre Bendeyho z roku 1887: „Ja páni, akceptujem rôznorodosť rás a jazykov v 
našej krajine, ale uznávam len jedno jediné srdce, ktoré bije pre našu spoločnú maďarskú 

21 Népszámlálási digitális adattár, Uhorské sčítania ľudí z horeuvedených rokoch. 
22 A Beszterczebánya-Egyházmegyei Róm. Kath. Népiskola. Besztercebánya, 1896. 276. Napriek 
tomu, že táto monografia obsahuje veľa negatívnych informácií o živote  spolku, patrí táto 
práca medzi  hodnotné pramene asimilačného procesu: postupná maďarizácia a pomaďarčenie 
školskej inteligencie, t. j. profesorov i učitelov v meste i v širšom okolí cirkevnej župy. 
23 Tamtiež, 4.
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vlasť!”24 Hoci biskup podporoval základné vzdelanie v materinskom jazyku, ale 
požadoval aj ovládať štátny jazyk, čiže maďarčinu, ktorú považoval za  „jazyk 
našej spoločnej materi“.25 Hoci sa jedná o politické a veľkolepé uvítanie, túto 
skutočnosť môžeme považovať aj tak, že úzke prepojenie štátu s cirkvou bolo 
nesporné. Je pravdepodobné, že aj nižšia duchovná hierarchia (kapláni, kanonici, 
dedinskí farári) sa  postupovali pri podporovaní myšlienky jednojazyčného štátu 
s podobným nadšením.26

V školskom roku 1886/1887 vedenie katolíckeho spolku učiteľov na 
základe návrhu predsedu riešili problém starších učiteľov, ktorí kvôli neznalosti 
maďarčiny potrebujú intervenciu lebo „kvôli zopár nežiadúcich […] neadekvátnych 
sťažností […] sú vystavané neustálemu šikanovaniu, dokonca sú vystavené hrozbe stratu 
úradu (práce) a to pri  nízkej penzii.”27 Intervencia bola úspešná, totiž pomoci lob-
inga biskupa ohľadom tých, ktorých posielali na dôchodok požiadali aj názor 
krajských inšpektorov a cirkevných inšpektorov. Na konci nasledujúceho 
roka Kamasszy hlásil dynamický rozvoj spolku,  ale s nechuťou spomínal že, 
„ešte stále sú niektoré kruhy, ktorý zápisnicu pre vedenie spolku posielajú po 
slovensky.”28 Na zhromaždený toho istého roku zahlasovali zmenu, čiže od 
vtedy všetky skupiny by mali viesť svoje záznamy po maďarsky. Takže na 
začiatky rokoch 1890 môžeme povedať, že všetky členovia (cca. 200 učiteľov) 
katolíckeho učiteľského spolku sa naučili po maďarsky. To isté potvrdzuje i list 
mešťanostu z roku 1894: „na pôde mesta spôsobujúce cirkevné administrácie maďarský 
jazyk ovládajú spisovne i slovom.”29

 O rok neskôr predseda spolku Kamasszy ukázal svoje pôvodné zámery, 
lebo prvé zhromaždenie sa ešte bál otvoriť len po maďarsky: „lebo mal opodstatnenú 
obavu, že takto môže pozitívne výsledky ohroziť  […],  teraz čím bližšie sa dostaneme k 
svojmu cieľu, a editujeme všade len po maďarsky.”30  V tom istom roku zhromaždenie 
spolku sa poďakoval činnostiam FEMKE, a s 100 forintmi vstúpil spomedzi 
podporovateľov. Po tom ich spolupráca sa len stupňovala. Členovia spolku 
s zlobne spozorovali „zopár nevlastenecky založených občanov Turčianskej 

24 Tamtiež, 14.
25 Údajne boli účinky prejavu vzrušujúce. Tamtiež, 14.
26 Vedľa národnej idey „tiež nepriaznivo ovplyvnila katolícky cirkev liberalizmus maďarského 
parlamentu”. Čaban, Peter. Banskobystrická diecéza a boj proti alkoholizmu a spolkoch striezlivosti. 
Vydal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici − Badíne, 2005. 19.
27 A Beszterczebánya-Egyházmegyei Róm. Kath. Népiskola. 1896. 10.
28 Tamtiež, 16.
29 ŠABB, Mestský magistrát 20. Zvolenský podžupan 140 1894 sa pýta na jazykové znalosti 
cirkvi. Kálmán Bitterou mešťanosta. 6. november. 1894.
30 A Beszterczebánya-Egyházmegyei Róm. Kath. Népiskola. 1896, 20. Zakladajúce stanovy, 5. artikel: 
Jazyk spolku je  madarský, ale pri schôdzke mohli používať aj slovenský a nemecký jazyk. 
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župy z Národnie noviny, ktorí sa sťažovali na prílišné vlastenecké úsilie hlavného 
duchovného pastiera [biskupa], ktorý čas na čas učiteľov, kňazov a mladistvých 
nabádal k učeniu „jazyka našej milovanej vlasti”. Spolok každý rok vyhlasoval 
konkurzy, v ktorých rok za rok sa opakovalo tematika vyučovania maďarského 
jazyka.31 Samozrejme boli aj iné, ako sociálne, verejno-vzdelávacie alebo rodinné 
témy, resp. škola, záhradkárstvo atď. Výskumnou témou bola aj záškoláctvo  
a vo všeobecnom zmysle „obťažná oblasť všeobecného vzdelávania“. V rokoch 
1890 sa stal novým predsedom László Vissnyovszky, ktorý – ako predchodca – 
uznával za hlavným cieľom spolku upevnenie vlasteneckej a katolíckej morálky. 

Miestny evanjelický učiteľský spolok sa zakladal neskoršie, ale 
s podobnými cieľmi. Na zakladajúcom zhromaždení Gerhard Szethlo vo svojom 
prejave vyzdvihol, že spolok bude prosperovať, ak „ho budú viest dve hviezdy, prvý 
evanjelicky protestantský oheň a druhy maďarský národný duch a cit.”32 

Zmena úradného jazyka sa ešte skorej udialo. V ére Alexandra Bacha 
v 50. rokoch boli skoro všetky mestské spisy písané v nemčine, s menším počtom 
slovenských spisov.33 Následne, sa až do Rakúsko-Uhorského vyrovnania počet 
slovenských dokumentov zvyšuje.34 V rokoch 1870 pomer medzi jazykmi 
vnútorných mestských administratívnych dokumentov bol približne nasledovný:  
maďarské spisy tvorili približne 60-70 %, nemecké pramene 20-25%, kým 
slovenské okolo 10-15%.35 V nasledujúcom desaťročí drvivá väčšina spisov bola 
v maďarčine, a už len náhodne nájdeme slovenské. Približne 15% dokumentov 
bolo naďalej písaných po nemecky. Posledný, čisto slovensky napísaný úradný 
dokument  k mestskej správy pochádza z roku 1886.36 Trojjazyčné formuláre 
najprv sa zmenili na dvojjazyčné (maďarsko-nemecké) a približne od rokoch 
1890 nájdeme už len maďarské. Typický jazyk pre vnútorné spisy bola nemčina 
s maďarčinou, pre širšiu verejnosť však skôr slovenčina a maďarčina.  Mestské 
plagáty však až do konca „zachovávali  svoju trojjazyčnosť, ale od rokoch 
1890  začali tlačiť plagáty nasledovne: horná polovica po maďarsky, a na dolnej 
polovici s menšími písmenami najprv po nemecky a potom po slovensky. Pri 
hodnotení jazykového profilu mestskej administrácie treba mať na zreteli, že 
podiel spisov z ministerstiev písaných výlučne maďarsky, bol v rokoch 1860 – 70 

31 Napr. v školskom roku 1888 – 1889. 19 prác poslali v tejto tematike.
32 Cirkevné listy. XII (1898), 10. In. Bokes (edit.) 1962. 155. „Gergő“ Sztehlo bol členom 
FEMKE. Dokonca v roku 1917 ho zvolia aj do župnej rady. Besztercebányai Hírlap 1917. 
marec 4. 
33 ŠABB, Mestský magistrát 23.
34 ŠABB, Mestský magistrát 105.
35 ŠABB, Mestský magistrát 191.
36 ŠABB, Mestský magistrát 218, 38. 1886. Andrej Welasik Mestský honoracior, prosba úradu 
Banskej Bystrice. 
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približne 20%, neskoršie, od rokoch 1880 15%.

1. obrázok. Trojjazyčné tlačivá sa začali vytratiť v druhej polovici 80. rokoch 19. st.

I. 4. Školstvo 

V Banskej Bystrici v roku 1886 fungovali nasledovné školy: rímskokatolícka 
chlapčenská elementárna škola,  rímskokatolícka dievčenská elementárna 
škola, evanjelická elementárna, židovská elementárna, statne vyššie dievčenská, 
meštiansku chlapčenská škola, škôlka, kráľovský katolícky hlavný gymnázium, 
evanjelický gymnázium.37 V nasledujúcich rokoch otvoria i obchodnú akadémiu 
a primyslenú školu v meste. Najdôkladnejšie pramene sú k dispozícii k dvom 
gymnáziám a ku elementárnym školám.

V roku 1867 sa mestské gymnázia stali maďarským, fotku Štefana 
Moyzeša  demontovali z gymnázia, a z nemeckého a slovenského jazyka sa stal 
len pomocný vyučovací jazyk. 38 István Lévay, neskorší riaditeľ vo svojom knihe 
na túto zmenu spomína nasledovne: až „dve tretina mladých [pod vplyvom vtedajších 
slovenských profesorov] je protinárodný, na čiapkach mali slovenské prúžky (vtedajší riaditeľ 
im dal červeno-biele zástavy na ktoré priviazali svoje modré pásky), spievali panslávske piesne, 
dokonca niektoré skupiny na inštitučnom majálesovom sprievode odmietli sa zúčastniť pod 
maďarskou vlajkou.”39 Obyvateľstvo mesta údajne zlostne spozorovala tento akt, 
dokonca napísali žalobu na miestodržiteľskú radu. Prosbopis napísal podžupan 
Béla Grünwald. V katolíckom gymnáziu došlo aj k dvom národným šarvátkam. 
Prvý prípad sa stal študentovi z Martina, Izidora Žiaka Somolického, ktorý sa stal 
študentom v roku 1877 v Banskobystrickom katolíckom gymnázií. S niekoľkými 

37 ŠABB, Mestský magistrát 30.
38 Kamenský, Miroslav: Banskobystrický biskup a prvý predseda Matice Slovenskej Dr.Štefan Moyses 
1797 – 1869. Banská Bystrica, Banskobystrický biskupný úrad, 1990. 126. Martin Čulen 
vyhodený riaditeľ sa stal riaditeľom slovenskej gymnázia v Kláštore na Znievom.
39 Lévay István: A Beszterczebányai Kir. Kath. Főgymnasium Értesítője Az 1894 – 1895 Tanévről. 
Siger és Sonnenfeld, Besztercebánya, 1895. 105.
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študentmi s národným cítením sa stretávali v byte spisovateľa Jána Bottu, 
ktorý bol stúpencom Ľudovíta Štúra. Po vypuknutí kauze, riaditeľ Ján Kalmári 
zastavil vnútorné vyšetrovanie, aby ušetril dobré meno školy, avšak Somolického 
vykázali zo všetkých škôl Uhorska.40 Retorzie postihli aj Jána Bottu, ktorý podľa 
Jany Borguľovej „zomrel na následky ťažkosti srdca v dôsledku chmúrnej súdnej 
procese”, a súd napokon zastavil Kálmán Tisza predseda vlády.41 Somolický 
zostal v meste, a stal sa z neho pomocník právnika Andreja Hanzlíka, úspešný 
prekladateľ a žurnalista. 

V roku 1911 celý prípad sa opakoval, tentoraz Jána Filipču vykázali zo 
škôl, kvôli vedenia tajného spolku Mor ho! Študenti sa stretávali v mestských 
kúpeľoch Rutkay, a debatovali o Matice Slovenskej, o násilne zatvorených 
slovenských gymnáziách a o krajších dôb slovanstva. „Činnosť“ spolku vypukla, 
a trest Jána Filipča bolo taktiež vykázanie zo všetkých škôl Uhorska.42 

V roku 1914 list Albert Mamatejneka, vedúceho amerického spolku 
spôsobilo rozruch v meste. List, ktorý bol poslaný vzhľadom katolíckeho 
vzdelávacieho inštitúcie v meste pre Ivana Turzóa, Izidorovi Somolickému a Jána 
Vansa, ktorú pošta zhabala, a adresáti mohli otvoriť iba pred dohľadom polície.43 
Potom nasledovali prehliadky domov, policajné vyšetrenia, ale panslavistické 
obvinenia napokon stiahli.44

Deti nemeckých meštianskych rodín väčšinou navštevovali meštiansku 
školu. Pomer maďarských detí v elementárnych škôl bol približne o 15% menej, 
než vykazujú oficiálne štatistiky.45 Tento fakt ukazuje na to, že neskoršie, keď 
študenti dosiahli dospelosť, za jednu generáciu sa mohol maďarský jazyk dostať 
do dominantnej roly, a podľa toho mohli registrovať pôvodne dvojjazyčnú časť 
obyvateľstva Maďarmi. 

40 Borguľová, Jana: Osobnosť Izidora Žiaka Somolického v kultúrno-spoločenskom živote 
Banskej Bystrice. In. Darulová, Jolana: Banská Bystrica Sociokultúrne obrazy a portréty. Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystricy, Banská Bystrica, 1996. 56.
41 Tamtiež, 55–60.
42 Tamtiež, 58.
43 Tamtiež, 59.
44 Odpoveď na obvinenia v tlači 1914: Besztercebányai Hírlap, 62. 1914. augusztus 7. 
S podpisom nasledovných osôb. Dr. Ivan Thurzo, Dr. Milan Izák právnici, Jozef  Hodža, Ján 
Vansa evanjelický kňazi, Eduard Petrikovich, Daniel Tulinský, Pavel Ruttkay a Izidora Žiak 
Somolický.
45 Bothár, Emil: A Beszterczebányai  M. Kir. Polgári. Fiu-Iskola értesítője az 1903 − 1904-ik tanévről. 
Besztercebánya, Machold Fülöp Könyvnyomdája, 1904. 57. A ďalšie od neho z rokoch 1904, 
1905, 1907, 1911.
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Mestská Rímsko. Chlapč. základná škola Meštanská škola Katolícký gymnázium Evanjelický gymnázium Katolícký gymnázium Evanjelický gymnázium
Városi Róm. Kath. elemi fiúiskola  M. Kir. Polgári. Fiú Kir. Kath. Főgymnasium Á. H. Ev. gymnasium Kir. Kath. Főgymnasium Á. H. Ev. gymnasium

Ročník-y 1907-1908 1903-1911 1905-1913 1907-1914 1894-1913 1907-1914

Podla Jazykových znalostí Podla Jazykových znalostí
Materinský jazyk Len po Maďarsky 10,40% Len po Maďarsky 10,70%
Maďari 21,70% 25,50% 61,40% 42,80% Maďarský + Nemecký 10,70% Maďarský + Nemecký 3,10%
Nemeci 4,00% 20,00% 10,50% 0,50% Maďarský + Slovenský 37,40% Maďarský + Slovenský 81,70%
Slováci 74,40% 54,80% 21,60% 56,70% Maďarský + Nemecký + Slovenský 41,50% Maďarský + Nemecký + Slovenský4,50%
Maďari vojnové roky - 44,70% 67,80% 72,60%

Z mesta 85,20% 50,30% 31,60% 34,10%
Cudzí 14,80% 44,70% 68,40% 65,90%
Počet vzorkov 1 4+1 2+2 4+1 5 4

pomer k sebe pomer k sebe

2. tabuľka. Národnostné zloženie škôl a Jazykové znalosti žiakov v Banskej Bystrici počas 
dualizmu.46

I. 5. Vojsko

Šestnásti peší pluk bol aktívnou súčasťou mesta, a hlavne vo vojnových rokoch 
vo veľkom zasiahla do života mesta, veď v meste mali okrem vojenskej základne 
aj nemocnicu, vojenské cvičisko, dokonca tábor pre zajatcov.47 Národnostné 
dáta vojska, hoci mužstvo bolo zo širokého okolia mesta, tiež nám môže aspoň 
orientačne pomôcť. Oficiálne štatistiky 16. pešieho pluku z roku 1914 podľa 
materinského jazyka: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iný.48 Oveľa viac nás môžu 
zaujímať dáta z „šťastných mierových časoch“ z roku 1900: Maďari 21%, 
Slováci 62%, Nemci 11%, Rusíni 1% a 5% iný.49 Zmena pomerov je značné na 
úkor vojakov so slovenským aj nemeckým materinským jazykom. Hoci vojaci 
neboli len z Banskej Bystrice, vojsko v meste predstavovalo hlavné asimilačné 
centrum, ktorý oproti obmedzovacím a zvýhodňovaním asimilačnom stratégie 
pracujúcom školstve predstavovala donucovací, môžeme povedať že násilný 
asimilačnú stratégiu. V roku 1895 začal FEMKE so zariaďovaním knižníc 
v Zvolenskej župe. Pôvodne plánovali len štyri, ale na začiatku veľkej vojny už 
ich bolo osemnásť. Jeden z týchto knižníc fungovalo aj v kasárňach mužstva 
16. pešieho pluku, kde aspoň časť veliteľov podporovalo maďarizované snahy: 
„mám neúnavnú túžbu, aby som dosiahol ešte viac výsledkov, ktoré môžem očakávať len 
pomocou vhodnej vlasteneckej literatúry, […] ďalej vyveseným vlasteneckými fotkami a 

46 Tabuľka ukazuje priemery, kde sú uvádzané počet vzorkov, (+ počet vzorkov z vojnových 
rokov) podľa ktorých boli uvádzané priemery vypočítané. Pracovali sme s presnosťou jedného 
desatinného čísla. Pri niektorých údajov sa nachádzajú 1-2% odchýlky z dôvodu nepresnosti 
prameňov. (Rožne školské štatistiky a miestny tlač)
47 Pozri: Bóna, László: A háború és a hétköznapok. Az első világháború hatása a hétköznapi 
életre Besztercebányán. In. Tempevölgy VII (2015), 3. 103−115. Dostupné na internete: http://
www.tempevolgy.hu/index.php/folyoirat (cit. 19.05.2015)
48 Chorvát, Peter: Banskobystrický 16. vlastibranecký peší pluk v rokoch 1. svetovej vojny. In. 
Vojenská história. 7 (2003), 3. 75−86. alebo In. Hronský, M. − Čaplovič, A. − Krivá: Vojenské 
dejiny Slovenska, IV. diel. 2003 75−86.
49 Dangl, Vojtech: Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava, Veda, 2006. 238. 
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maľbami v spálňach a chodbách mužstva“.50 Podplukovník píše v liste, že v pri narukovaný 
„časť mužstva má slovenskú materský jazyk […] (na druhom častí služby) hoci len málo, ale 
aspoň rozprávali, aspoň rozumeli po maďarsky.”51 

Žiaľ, ako sme už viackrát spomenuli, mužstvo bolo z okolia mesta, nie len 
z mesta a nevieme, na akej úrovni vedeli rozprávať banskobystrický slovenský 
vojaci. Táto knižnica bola pristúpená len vojakom, a to zadarmo pre mužstvo, 
a pre dôstojníkov za jeden halier za zväzok. Podľa knižničných správ „slovenské 
mužstvo, ktoré na začiatku roka ešte sotva čítala, na konci roka už rozprávalo oveľa lepšie 
a presnejšie.  Efekt čítania zosilňuje, že rozprávanie medzi sebou po slovensky je zakázané 
[…] takže sú nútení rozprávať po maďarsky.”52 Ďalej: „sami seba cvičia pri hlasnom 
čítaný, a takto im aj výslovnosť zlepšuje”, v správe z roku 1913: „efekt zosilňuje aj to, 
že rozprávanie po slovensky medzi vojakmi je zakázane […] takže sú donútení rozprávať 
po maďarsky.”53 Ročné hlásenia obsahujú aj dáta vzhľadom na počtu čitateľov 
a o požičovný zväzkov, ale tieto údaje by sme mali brať s rezervou, hoci tieto 
čísla ukazujú v obidva prípadoch znižujúce čísla.54 Knižnica bola zariadená v 
samostatnou miestnosti pri poddôstojníckej študovni, a obsahovala niekoľko 
sto zväzkov. Vojaci čítali hlavne poviedky, romány od M. Jókaiho, K. Mikszátha 
a P. Beniczkyho.  

I. 6. FEMKE

V nasledujúcej  podkapitole sa pokúsime podať obraz o spolkových formách 
asimilačnej politiky zo strany miestnej organizácie FEMKE vo Zvolenskej 
župe. Banskobystrická miestna organizácia bola založené 21. apríla 1884. Jej 
prvým predsedom sa stal Károly Csipkay. Na začiatku mal 38 členov, z nich 
21  pracovalo v štátnej, resp. v župnej administratíve. Popri piatich   učiteľov, 
a rovnako piatich cirkevných osobností, z radov takzvanej voľnej inteligencie sa 
pridali šiesti. Medzi zakladateľmi bol len jeden jediný statkár. Toto spoločenské 
zloženie bolo až do konca špecifickou črtou členstva FEMKE v Banskej Bystrici, 
ale  v celom Hornom Uhorsku.

V Zvolenskej župe každý tretí člen bol z Banskej Bystrice.55 V 1890 

50 Slovenský Národný Archív v Bratislave, FEMKE 24., list Dezsőa Molnára k FEMKE 
vzhľadom knižnice, 2. októbra 1907. 
51 Tamtiež.
52 SNA-B, FEMKE 24., FEMKE knižničné spisy 1908 – 1913.
53 Tamtiež.
54 1908: 215 čitateľ, 2950 (sic!) zväzkov; 1909: 172 čitateľ, 365 zväzkov; 1910: 105 čitateľ, 130 
zväzkov; 1912: 188 čitateľ, 245 zväzkov. 
55 Kremnica 115, Banská Bystrica 98, Zvolon 86 členov. Viac než dve tretina členov FEMKE 
v Banskej bystrici boli v štátnom správe. SNA-B, FEMKE 9. Zoznam zakladateľov a večných 
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rokoch mala 700 členov, čo znamenal vrchol medzi oblastnými kanceláriami, 
ale v rokoch 1910 už len 400 členov, napriek tomu že počet Maďarov v župe 
prudko rástlo!56 Odhodlaný členovia to so smútkom konštatovali, a nevedeli čo 
to mohlo spôsobiť. Apatiu možno rodila odpor proti natláčanej asimilácie, alebo 
konštatovanie úspešnosti, nevieme.  Túto otázku by bolo potrebné ešte viacej 
preskúmať. FEMKE svoje financovanie zabezpečovalo hlavne z vlastných 
zdrojov, z darov členov, z príjmov charitatívnych večierok, čo predstavovalo 
približne dve tretiny celkového príjmu. Takže môžeme konštatovať, že 
činnosť bola závislá od miestnych občanov s maďarským citom. Od roku 
1895 do 1905 mali aj vlastný týždenník Felvidék, ktorý mal štyri strany pod 
edíciou Eugena Ferenczyho. FEMKE založil aj tri škôlky v Zvolenskej župe, 
a ďalších troch finančne podporovalo, ale ani jeden z nich nebolo v meste.57 
Môžeme konštatovať, že v meste považovali maďarizovanie za úspešne, a preto 
tieto aktivity posúvali na vidiek, kde učili v škôlkach deti po maďarsky. Hoci 
tieto aktivity prezídium FEMKE považovalo za úspešné, a to hlavne kvôli 
vzdelávacím úspechom. Toto sa prejavovalo hlavne v všeobecných hygienických 
návykoch a správaní žiakov, ktorí absolvovali škôlku. Tieto škôlky však zahltili až 
70 - 80% rozpočtu spolku. Až v roku 1915 sa im podarilo tieto škôlky presunúť 
pod správy štátu a samosprávy. Okrem toho, FEMKE podporovalo žiakov 
a učiteľov, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky vo výučbe alebo vyučovaní 
maďarského jazyka. Samozrejme koncentrovali na miestne školy, darovali knihy, 
organizovali jazykové kruhy, prednášky, tendre atď. 

Zvolenská organizácia FEMKE nepomáhala s ominóznym presunom 
slovenských sirôt k maďarským rodičom. V januári roku 1886 rozbehli dve 
jazykové kurzy pre dospelých v meste, ktoré sa konali dvakrát do týždňa. 
Mesto zabezpečovalo miestnosť, kúrenie a osvetlenie, kým miestna organizácia 
FEMKE učiteľa a potrebné vybavenie. Väčšina účastníkov bol priemyselníkom.58 
Kurzy napriek vysokým počtom prihlásených neboli úspešné. Študenti po čase 
nechodievali, čiastočne kvôli neúspechom resp. vraj kvôli nedostatku voľného 
času.  FEMKE hoci vypísal konkurz na napísanie učebnice, ale na konci prišlo 
na záver, že u dospelých sa už veľmi ťažko dosahujú pozitívne výsledky, a keď 

členov 1884 – 1915.
56 Clair Vilmos Főtitkár (szerk.) FEMKE évkönyve az 1916 − 1917-ik évről. Előterjesztette az 
elnökség a F.M.K.E 1917. december 30-án, Nyitra rendezett tanácsú városban megtartott XXXV. éves 
rendes közgyűlésén. Budapest. 11.
57 Bežne ich navštevovali 50-80 študentov, v skutočnosti však len okolo 30-50.
58 Vesztróczy Zsolt: Činnosť Hornouhorského vzdelávacieho spolku (FEMKE) v Banskej 
Bystrici a vo Zvolenskej župe (1884 – 1919). In. Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II.  Banská 
Bystrica, Katedra histórie FHV UMB – Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2006. 
24–42, 35.
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sa podarí to len pomocou praxe.59 V zvolenskej župe neorganizovali kurz proti 
analfabetizmu, ako u väčšine miestnych organizáciách. V celej župe mali šestnásť 
mládežníckych, desať dobrovoľných, devätnásť hudobných, sedem knižničných 
alebo hospodárskych, a jeden jazykových krúžkov-spolkov. V meste fungovalo 
približne tretina-štvrtina.60 Treba však brať na vedomie, že z počtu spolkoch 
nemôžeme odvodiť žiadne veľké konklúzie.61 

I. 7. Prenasledovanie „panslavizmu” v tlači a v politike 

V mestskom archíve magistrátu mesta pre obdobie dualizmu sa nachádza 
pomerne veľké množstvo materiálov, ktoré sa zaoberajú s národnostnou 
otázkou. Do druhej polovice rokoch 1890 sa väčšina z nich zaoberala hlavne 
so židovskou náboženskou menšinou. Po nástupe Bánffyho vlády sa nastal 
obrat, a národnostné otázky súvisiace s národnými hnutiami Rumunov, Srbov i 
Slovákov sa dostali do popredia. Drvivú časť týchto spisov tvoria  ministerské 
oznámenia, rozhodnutia, inštrukcie, v ktorých žiadajú župné i mestské úrady 
spozorovať „národnostných agitátorov“, poštovú prevádzku, činnosť niektorých 
nemaďarských časopisov a letákov, oznámenia o presnom počte určitých tlačív.  
Okrem toho žiadali podávať detailné informácie o národnostných, politických 
i kultúrnych zhromaždeniach.62 Robotníckemu hnutiu sa dostávala tiež zvýšená 
pozornosť, hlavne okolo apríla a mája. Po roku 1900 dokonca na krátky čas 
prevýšili tieto protisocialistické opatrenia  aj „záujem“ o  národnostnú otázku. 
V rokoch 1910 zase táto tendencia sa otočila. Slovenský národní buditelia sa 
snažili tieto dve hnutia v okolí mesta prepájať. Tieto spisy nám však ukazujú na 
oveľa menej prípadov z mesta. Vo väčšine župa zažiada spisy cez župana – na 
základe nariadenia z Budapešti – , najčastejšie však cez podžupana žiadali mesto, 
aby poslala správu o stave horeuvedených hnutí. 

Dôverná výmena listov sa odohrala medzi podžupanom a medzi 
starostom Gyulom Csesnákom: „...dozvedel som sa, že v minulom roku v Banskej 
Bystrici v časti Hámor Dr. Thurzó István (Štefan) miestny právnik s inými panslavistickými 
vodcami organizoval robotnícke zhromaždenia vo forme tajného spolku. “…ženy a taktiež, 
aj slúžky, […] dokonca mali aj ozajstnú knižnicu, v ktorej bolo umiestnená kopa 
panslavistických slovenských tlačív.”63 Podžupan, ktorý bol aj odhodlaným členom 

59 Tamtiež, 35. 
60 Tamtiež, 37.
61 V prameňoch som nenašiel informácie o ich činnosti, ani v tlači, len uviedli ich 
zakladanie. 
62 ŠABB, Mestský magistrát 20. 27. č. 1904. Podžupan Zvolenskej župy pre mešťanostu 
Banskej bystrice 11. marec. 1904. 
63 ŠABB, Mestský magistrát 20. 10. č. 1904. Dôverné. Ohľadom panslavistických materiálov 
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FEMKE  – podobne  ako skoro celá polovica župnej i mestskej administratívy 
– odkryl aj svoj zdroj: „prezradil mi to jeden vlasteneckým citom disponujúci občan 
z Banskej Bystrice.”64 Starosta prisľúbil policajné vyšetrenie, ale po niekoľkých 
listoch nenachádzame ďalšie informácie o celej záležitosti..  Darmo sa sťažuje 
podžupan, že „abnormalita základných stanov a činnosť spolku  […] je dokázaná  […] 
a knižnicu skonfiškovali“, on ešte stále nedostal túto knižnicu, hoci výsluchy sa 
už konali, panslavistické žaloby ešte nie sú dokázané, a to všetko  z „dôvodu 
šuchtavého policajného prístupu.”65 

Vzhľadom na „panslavistický kongres“ v Prahe v roku 1901 prišiel 
z ministerstva do mesta prípis, aby podali správu o študentoch a o všeobecných 
národnostných tendenciách v meste. Starosta odpovedal nasledovne: „donedávna 
som neregistroval takú udalosť, […] že by sme v Banskej Bystrici mali  študentov 
študujúcich v Prahe, ktorí by boli členmi pražskej československej spoločnosti. Pokiaľ 
ide o  národnostného zloženia mesta v […] aj v Banskej Bystrici sú občania 
so slovanským cítením, ale ich počet v porovnaní  s Maďarmi, resp. maďarsky cítiacimi 
(magyar érzelmű)  obyvateľmi je výrazne nízky, a preto nevedia vyložiť seriózne národnostne 
hnutie  […]  takéto hnutie som donedávna nezaregistroval.”66 

Celkovo môžeme konštatovať, že z etnického hľadiska bol v meste  
relatívny kľud. V 80. rokoch časť obyvateľstva reagovala agresívne na to, že 
židovskí obchodníci dosiahli značný hospodársky vplyv v meste, a to vo forme 
uličných nepokojov. Lokálna tlač niekedy bola agresívna, ale o organizovaných 
národnostných konfliktoch z našich  prameňov sa málo dozvieme.67 Čo sa týka 
mestských slovenských časopisov, 8. marca 1914 spustil Štefan Rovniak svoju 
pro-slavistickú resp. panslavistickú tlač Zvolenské noviny. Hlavný župan požiadal 
starostu  Gyula Csesznáka, aby podal správu o slovenskej tlači na území mesta: 
„podľa mojich vlastných skúseností […] v našom meste […] je najrozšírenejší slovenský 
časopis Krajan, ktorú s radosťou čítajú, dokonca aj nižší robotníci a pracovníci z neho 
kupujú isté čísla, hlavne v nedeľu, keď sa vracia z kostola.  Podľa mojich 
vedomostí časopis Slovenské noviny distribujú sem v malom počte, a Vlasť a svet už vôbec. 
[…] ak dobre viem z protinárodných slovenských časopisov chodia vo viacerých kópiách 

v Banskej Bystrice. „Alhényi” podžupan pre Gyula Csesznáka, 19. január. 
64 Tamtiež.
65 ŠABB, Mestský magistrát 20.  8.-9. č. 25. január. 1904. 
66 ŠABB, Mestský magistrát 38. 1. č. 1901. Policajné správy Kollárika (?) pre mešťanostu, 23. 
apríla 1901.
67 V bežných týždenníkoch sa neobjavili národnostné agitácie, len nejaké vtipy, alebo 
nacionalistické (nie šovinistické) články. Na druhej strane v týždenníku Svornosť podžupana 
Bélu Grünwalda však objavujú aj šovinistické hlasy. V novinách Beszterczebánya és Vidéke 
– hoci hlavným redaktorom bol Ödön Ferenczy, vedúci člen FEMKE – sa neobjavovali 
podobné články.
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Národnie noviny pre tunajších, známych panslavistických jedincov.”68 „Známe 
panslavistické osoby“, t. j. vedúci predstaviteľa Slovenskej národnej strany, alebo 
Slovenskej ľudovej strany  viackrát sa spomínajú  v rôznych správach,  ale len raz 
pomenujú konkrétnu  osobu, a to Štefana Thurza v prípade  Hámorskej udalosti 
v roku 1903.

I. 8. Príbeh úspechu starostu Gyulu Csesnáka

V národnostne miešanom meste – hoci len zlomok obyvateľstva mala právo 
zúčastniť sa na voľbách (v roku 1917 je tento počet 1221) 69 –, kde podžupani 
sa menili každých 5-7 rokov,  starosta dosiahol pozoruhodnú kariéru. Skúmanie 
viac než štvrťstoročného úradovania prišlo náhodou. Mešťanosta zarábal 
ročne 6600 korún, a dostával aj príplatky na byt, avšak vzhľadom na svojho 
predchodcu nebol najbohatší.70 V trojjazyčnom meste, kde národnostná otázka, 
robotnícke hnutia, dokonca i židovské pogromy sa konali je výborným výkonom 
podržať úrad. Primátor nikdy nevstúpil do miestnej organizácie FEMKE. Ak 
preštudujeme rôzne spisy z čias jeho spôsobenia, vidíme, že bol mimoriadne 
schopným politikom. Svoju kariéru začal ako mestský podkapitán v rokoch 1880, 
a v roku 1893 sa stal primátorom. Kľúčom jeho úspechu boli všetko prisľúbiť 
alebo minimálne nechať „únikové cesty“ napr.: „Musíme ich pozorovať, Beriem na 
vedomie, V budúcnosti sa nebránim, Nevšimol som, a pod.” Podarilo sa mu úspešne obísť 
aj preskúmanie premárnenie vo veci „Národnostnej inšpirácie“ z roku 1903, 
keď podžupan nariadil preskúmať Thurzov prípad. Darmo podžupan ukazoval 
i o pol roku neskôr na („Premárnenie a kontrola, ďalej aj hlásenie národnostných hnutí 
nie sú dostatočné”) primátor napísal len: „beriem na vedomie”.71 

Primátor používal aj taktiku mlčania. Podžupan propagoval oslavný 
spis Béla Vikára názvom Árpád és Habsburg magyar király kegyelete, ktorý je 
mimoriadne vhodný na pozdvihnutie vlasteneckého a morálneho citu, preto by 
bolo vhodné rozširovať medzi ľuďmi, „preto prosím Vás vrchnosť, aby […] účinne 
prispel k pomoci.”72  Podžupan Répássy darmo sa snaží do detailov rozpisovať 

68 ŠABB, Mestský magistrát 20. 17. č. 1904.
69 ŠABB, MMBB 20. 144–1917. Beszterczebánya 1917-es választói űrlapjai. (Banská Bystrica, 
volebné zoznamy)
70 ŠABB, MMBB 20. Beszterczebánya 1883 szlovák–magyar kétnyelvű hirdetmény, Pál 
Szumrák Banskobystrický meštnosta je na 31. mieste, Gyula Csesznák v roku 1907 nie je ani 
medzi 109 najbohatším v župe.  
71 ŠABB, Mestský magistrát 20. List „Alhényi” podžupana pre Csesznák Gyula 45. t., 1904, a 
odpoveď 1. júna 1904. 
72 ŠABB, MMBB 38. 9. č. Podžupan (Dr. Répásy Mátyás, ktorý bol aj podpredsedom FEMKE) 
pre mešťanostu Csesznáka, dôverné, 13. február. 1898. 
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kde, za koľko a ako sa to dá objednať spis a rozširovať to v meste, mešťanosta 
mu ani neodpíše. Namiesto toho len úradníckemu sluhovi napíše na list: 
„Objednávku nepovažujem za potrebné, tento spis dajte do archívu.”73 Csesznák, kedy len 
mohol vytiahol sa z národnostných situácií, napr. keď ho župan požiadal, aby 
podal obraz o stave mesta v roku 1909 (v bodoch rozpišané, kde boli aj priamo 
požadované i národnostné otázky vedľa otázok ekonomického, sociálneho 
charakteru): „V Banskej Bystrici sme vytvorili kultúrne centrum, spotrebiteľské obyvateľstvo 
len pribúdalo; toto môžeme poďakovať úradom a inštitúciám, preto potrebujeme ešte viac 
úradov a inštitúcie; v okolí môžeme nájsť aj primerane lacnú pracovnú silu.” Ako problém 
poukázal na to, „že tri náboženské obce majú svoje zhromaždenia segregovane […] a takto 
osobitné oddelenie a dominovanie […] (a) na celú spoločnosť pôsobí cudzinsky.”74 

Takže, aby sa prestalo delenie podľa vierovyznania, mesto sa pokúša 
postaviť vhodné miesto aj pre väčšie zhromaždenia. Takže ani na priame 
požiadanie župana nepísal o rasových a národnostných otázkach. V ďalších 
spisoch, kde musel písať o panslávoch, vždy píše opatrne, takticky: „iste sú”,, „tri-
štyri mená, ktoré každí z nás pozná” atď.75 Primátor sa zachoval rovnako aj pri otázke 
škôl, a založenie národného výberu v meste prakticky zamietol pod koberec. 
Zaoberal sa skôr s praktickejšími otázkami, hlavne okolo hospodárstva mesta, 
ale aj o morálnych otázkach zamestnancov mestského úradu, a tu bol precízny 
a prísny.76 Csesznák v prvej svetovej vojne stratil aj svojho syna bojujúceho za 
monarchiu. Dokonca, aj po prevrate v roku 1921, už ako „Július Csesznák“ je 
ešte stále na čele mesta.77

Postoj mesta k maďarizácii

Etnické zmeny v prípade Banskej Bystrice na prelome 19. a 20. storočia boli 
mimoriadne komplikované. Štruktúry identity pôvodného časti obyvateľstva 
charakterizovali už dávnejšie prechodné formy dvoj-viacjazyčnosti, dvojitej 
etnickej identity a výraznej lokálnej identity. Modernizačné zmeny v meste i v okolí 

73 ŠABB, MMBB 38. 9. č. Dr. Csesznák Gyula 23. február. 1898
74 ŠABB, MMBB 20. 15 č. 1909. Hlavný župan Osztroluczky 12 jan. 1909 do bodov rozpísané 
„detailný, neprostý, pravdivý, presný obraz podal o stave okresu a (mesta) do 1-5 dní”. Body 
boli nasledovné: rasové, národnostné, železnice, poľnohospodárske, kultúra, administratíva, 
priemysel, obchodníctvo a peňažné stavy, píše pre mešťanostu Banskej Bystrice. Odpoveď 4. 
č. 1909. Dôverné.
75 ŠABB, MMBB rôzne fondy.
76 Mestské zasadnutia a konania ohľadom mestských „lepších miest na veľkých trhoch”, alebo 
„viac dreva na kúrenie pre niektorých členov zastupiteľstva“, lebo tieto prípady len ničia etický 
obraz adminstrácie. ŠABB, MMBB rôzne fondy.
77 ŠABB, MMBB 20. Res. č. 42/1921.
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spôsobili nárast podielu jazykovo i národnostne rozdielnych prisťahovalcov, 
hlavne Maďarov. Takisto sa prejavovalo aj národnostný tlak uhorsko-
maďarského štátneho aparátu, najmä prostredníctvom administratívneho a 
školského systému. Štátnou a mestskou administráciou silne podporovaná, 
požadovaná a často aj riadená asimilácia sa prelínala so spontánnymi formami 
jazykových a etnických premien. V hore uvedenom procese hrali významnú 
úlohu miestny Nemci a relatívne silná komunita židovskej populácie. Vzhľadom 
na školstvo, a hlavne vojska v meste, v kasárňach sa konalo bez kompromisne 
riadené, viac-menej „násilná“ maďarizácia.

Podľa oficiálnej štatistiky z roku 1910 sa v Banskej Bystrici skoro 
polovica obyvateľov hlásila-uvádzala maďarský materinský jazyk. Väčšina 
z nich neboli len „štatistickí Maďari“, a ani nemali výlučne maďarskú jazykovú, 
resp. etnickú identitu. Mali dvojitú, alebo trojitú identitu: boli naraz jazykovo 
Maďarmi i Nemcami, alebo Maďarmi i Slovákmi, alebo židmi. Podobne 
tomu bolo aj v prípade miestnych Slovákov, Nemcov i židov, a to až pri 70% 
mestského obyvateľstva.78 Ak by sme to chceli kvantifikovať, tak môžeme 
uviesť nasledujúce približné proporcie. Pôvodných Maďarov bolo menej ako 
1%, maďarskí prisťahovalci tvorili 5-7%, kým maďarizované vrstvy v konečnej 
fáze asimilácie (hlavne Nemci, židia, Slováci) mohli mať  podiel okolo 12-13%.  
Z celkového obyvateľstva podľa našich výpočtov až 30-35% obyvateľstva 
tvorila skupina s dvojitou alebo trojitou jazykovou, etnickou identitou, ale 
na báze maďarského „materinského” jazyka. Ďalších 20-25% patrilo do 
maďarizujúcej alebo pomaďarčenej skupiny. Ľudia tejto taktiež zložitej formy 
identity boli v rôznych fázach asimilácie (zvyčajne so znalosťou maďarčiny, ale 
nebolo to vôbec nevyhnutnou podmienkou), a boli to práve oni, ktorí po roku 
1918 nemali problém rýchlo sa disimilovať a integrovať do novovzniknutého 
československého štátu. 

Môžeme identifikovať aj obyvateľov s opakovanými úspešnými 
alebo neúspešnými, dokončenými i nedokončenými asimilačnými a disimilačnými 
pokusmi.79 Asimilačné nábehy a pokusy v hornouhorských mestách, podobných 
ako Banská Bystrica sa mohli uskutočniť počas jednej generácie, dokonca 
i viackrát, avšak väčšinou bez dokončenia. Proces asimilácie bol spravidla 
prepojený s kľúčovými momentmi osobnej kariéry, zmenami majetkového i 
spoločenského postavenia a celkovej pozície jednotlivých rodín,  so získavaním 

78 Tomu svedčí mimoriadne úspešná integrácia obyvateľstva do nového Československého 
štátu.
79 Model viac menej dobrovoľnej „asimilácie z presvedčenia“ som skúmal na základe denníkov 
a korešpondencie Viliama Figuša Bystrého z Banskej Bystrice. Pozri: Bóna, László: Adalékok 
Besztercebánya etnikai változásaihoz. Alkalmazkodási stratégiák egy értelmiségi asszimilációs 
életpálya tükrében. In. Fórum Társadalomtudományi Szemle. 17 (2015), 2. 153−172. 
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funkcií a poverení v štátnych, mestských, cirkevných a iných úradoch, ale aj 
láske. Uhorské kráľovstvo v ríšskych dimenziách a podmienkach Rakúsko-
uhorskej monarchie predstavovalo pre mestské elity realitu a stabilitu, ktorá až 
do záverečnej fázy prvej svetovej vojny neukazovalo náznaky rýchleho rozpadu. 
Preto bolo by chybou sa pozerať na ľudí, ktorí tieto dobové evidencie prijali 
s akýmsi francúzskym pohľadom na štátotvorný národ, a žili podľa toho.  Je 
skoro nemožné nakresliť pevné hranice medzi kategóriami „lojálnymi Slovákmi, 
úradnými tótmi, odrodilcami a maďarónmi“ alebo ľuďmi a rodinami dvojitej až trojitej 
etnickej identity.80

V banskobystrickej mestskej spoločnosti v poslednej tretine 19. storočia 
sa už „nepatrilo“ čítať slovenskú knihu alebo tlač, ani po slovensky „diškurova“ 
na ulici, pozdraviť sa patrilo buď po nemecky alebo po maďarsky. Strednej vrstve 
mesta patrilo ovládať jazyky, hlavne nemčinu, neskôr aj maďarčinu. Slovenčina 
bola totiž považovaná za jazyk nižších vrstiev, robotníkov, sluhov na periférii.81 

Ďalším cieľom môjho príspevku bolo poukázať na nezmysel nekritického 
aplikovania a vnímania sčítania ľudu z roku 1910.  Samozrejme, sčítací komisári 
robili čo mohli aby vykazovali, takisto ako československí úradníci o pár rokov 
neskôr. V prvom rade výsledky sčítania ukazujú popri situačných rozhodnutiach 
aj vnímanie a postoj banskobystrických obyvateľov voči uhorsko-maďarský 
štát, oficiálne na dualistickú Rakúsko-Uhorskú monarchiu – ktorá až do svojho 
rozpadu disponovala pomerne silnou kohéziou.82 Osobnosť cisára a kráľa, ka-
tolicizmus, silný úradnícky zbor, spoločné vojsko, stále výkonnejšia ekonomika, 
a v neposlednej miere aj veľmocenská prestíž treba rovnako zohľadňovať pri 
hodnotení masových a komplikovaných asimilačných procesov. Reálnejší obraz 
o nich dostaneme len na základe základných hĺbkových výskumov prepojení 
politických, sociálnych, ekonomických, etnických a iných faktorov, aby sme 
mohli zohľadňovať popri štatistických prameňoch zdroje, ktoré umožňujú 
reálne poukázať na mnohotvárnosť sociálnych, kultúrnych a politických  väzieb 
a sietí v mestskom prostredí, ktoré hralo rozhodujúcu úlohu v doformovaní 
moderných národotvorných a štátotvorných nacionalizmov. 

80 Pozri: Halász, Ivan: Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí. Kalligram, 2011. 233.
81 Darulová, Jolana: Vzťahy medzi mestom a vidiekom na príklade Banskej Bystrice. In. 
Darulová, Jolana: Banská Bystrica Sociokultúrne obrazy a portréty. Banská Bystrica, Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystricy, 1996. 17−47.
82 Až do druhej polovici veľkej vojny.
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Hétköznapi bűnözés Nagyváradon, 1870−1900
TŐTŐS ÁROn**

Életünket a társadalom által megalkotott írott és íratlan normák, illetve szabályok 
határozzák meg. Ami ezektől eltér, az a bűnözés, a társadalom által deviánsnak 
tekintett viselkedés. A jó és a rossz közötti választóvonal nagyon is vékony: tár-
sadalmanként, kultúránként és nem utolsó sorban koronként változó. A bűnö-
zés mindig is létezett. Társadalmi úton kialakult jelenség, amely saját történettel 
is rendelkezik. Ennek históriája nemcsak a normálistól való eltérést, hanem an-
nak megítélését és beaágyozáttságát is vizsgálja, magyarázza. A politikaközpontú 
történetírás szándékosan vagy a megfelelő módszerek hiányában, de mellőzte az 
atipikusnak vélt társadalmi jelenségeket, így a bűnözést is. Innen nézve munkánk 
célja a történetírásból kihagyott és az adott társadalomban alárendelt, megbé-
lyegzett és szankciókkal sújtott közösségek, illetve egyének „rehabilitációja”. 

A félreértés elkerülése végett tisztáznunk kell, hogy e folyamat során 
nem az elkövetett bűnök feloldására, hanem a bűnelkövetők a történetírásban 
számukra fenntartott helyének az elfoglalására gondolunk. A bűnözőknek a tör-
ténelmen belüli helyük olyan, mint a társadalomban betöltött helyük és szerepük: 
marginális. A bűn, bűnözés kérdésével a kriminológia, teológia, szociológia és 
filozófia foglalkozik. A történettudomány és azon belül az új társadalomtörténet 
vagy kultúrtörténet, történeti antropológia, illetve mikrotörténet csak az elmúlt 
évtizedekben fedezte fel magának a bűnözés történetét. A téma historiográfiáját 
Perényi Roland tekinti át,1 Gyáni Gábor pedig a társadalomtörténeti nézőpontot 
vázolja fel a sajtótörténet számára, mint lehetséges új kutatási irányt.2 A magyar-
országi történetírásban a bűnözés kutatása sokáig egyet jelentett a betyárvilág 
kutatásával. De ezzel nem a történészek, hanem a néprajzosok foglalkoztak.3 

A bűnözés társadalomtörténeti szempontú vizsgálatával elsők között 
Vörös Károly próbálkozott, ugyanakkor ide sorolhatjuk Nagy Dezső két ta-
nulmányát is.4 Társadalmi konfliktusok címmel 1989-ben a Hajnal István Kör – 

* A kutatás a Collegium Talentum ösztöndíj keretében valósult meg. 
** Tőtős Áron. Nagyváradi Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola. totos@yahoo.com 
1 Perényi Roland: A jogtörténettől az „új kultúrtörténetig”. A bűnözés társadalomtörténete. 
In. Sic Itur Ad Astra. 18 (2006), 1−2. 85−108.
2 Gyáni Gábor: Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából.
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_01_tavasz/04_sajtotortenet/ (letöltés: 2015. június 
22.)
3 Perényi: 2006, i. m. 97.
4 Nagy Dezső: Munkásviseleti adatok 19. századi körözőlevelekben. In. Esti Béla (szerk.): 
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Társadalomtudományi Egyesület konferenciát szervezett.5 Legutóbb (2013) 
Budapest Főváros Levéltára szentelt két napos konferenciát a problémának 
Normák, normakövetés és normaszegés a városi életben címmel. Magyarországon a bű-
nözéstörténetnek alapvetően két fő kutatási iránya van.  Az egyik a rendvédelmi 
szervek, úgy mint a rendőrség, csendőrség, határőrség stb. történetét dolgozza 
fel.6 A másik az angolszász és francia történetírás új irányzataira fókuszál. Ide 
sorolhatjuk Mátay Mónika egy-egy tanulmányát.7 Több munka is megjelent a 
Médiakutató, a Korall és más szakfolyóiratok hasábjain. A témával legtöbbet Pe-
rényi Roland foglalkozott. Neki tulajdonítható az első – és mindmáig egyetlen 
– magyar bűnözéstörténeti mongráfia is. A bűn nyomában című munkájában a 
budapesti bűnözés társadalomtörténetének többszempontú vizsgálatát végezte 
el az 1896−1914 közötti időszakra vonatkozóan.8 E mellett több tanulmányában 
foglalkozik a kérdéskör különböző aspektusaival.9 Muzeológusként a témában 
kiállítást szervezett és kötetet szerkesztett.10

Jelen tanulmányban arra keressük a választ, hogy Nagyváradon 
1870−1900 között a nyilvánosság, illetve a nagyvárosi társadalom különböző 
rétegei hogyan vélekedtek a modernizálódó városban tapasztalt kriminalitásról. 
A nyilvánoságot mely bűncselekmények foglalkoztatták jobban, illetve kevésbé? 

A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Évkönyve 1981-1982. Népművelési Propaganda Iroda, Bu-
dapest, 1983. 207−249.; Nagy Dezső: Vándorúton levő mesterlegények táskáinak tartalma a 
XIX. század közepén. In. Ethnographia. 96 (1985), 2−3. 369−373.
5 Varga László (szerk.): Társadalmi konfliktusok. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 1991. 
403.
6 Csapó Csapa: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881-1914. Pro Pannonica Kiadó, Pécs, 
1999. 186. vagy Deák Ágnes: Zsandáros és „policzájos idők”. Államrendőrség Magyarországon, 1849-
1867. Osiris Kiadó, 2015. 664.
7 Mátay Mónika: Egy prostituált lemészárlása: a Város, a Nő és a Bűnöző. In. Médiakutató. 
(2003). 7−28.; Csepeli György−Mátay Mónika, A magyar betyár életei a médiában. In: Média-
kutató. (2001). 88−101.
8 Perényi Roland: A bűny nyomában. A budapesti bűnözés társadalomtörténete 1896-1914. 
L’Harmattan, Budapest, 2012. 320.
9 Perényi Roland: A bűnügyi statisztika Magyarországon a hosszú XIX. században. In. Sta-
tisztikai Szemle. 85 (2007) 6. 524−541. Perényi Roland, Urban Places, Criminal Spaces: Police 
and Crime in Fin de Siecle Budapest. In. Hungarian Historical Review. 1 (2012) 1−2. 134−165. 
Perényi Roland: Városi tér és hatalom: utcapolitika a század fordulós Budapesten. In. Század-
vég. 11 (2006) 39. 29−58. Perényi Roland: A bűn és nyomor tanyái. A szegénység és bűnözés 
tere Budapesten a 19-20. sz. fordulóján. In. Varga László (szerk.): Urbs Magyar Várostörténeti 
Évkönyv IV. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2009. 205−226.
10 Perényi Roland (szerk.): Holttest az utazókosárban. A Mágnás Elza-rejtély. BTM–Kiscelli Mú-
zeum, Budapest, 2014. 
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A közvélemény szemében hogyan változott a bűnelkövetések dinamikája a vizs-
gált időszakban? Mely tereket azonosították a kriminalitás tereként? Végül, de 
nem utolsó sorban: a nyilvánosság mely társadalmi rétegeket és foglalkozásokat 
sorolta a deviáns viselkedési módok közzé? Ennek megfelelően a továbbiakban 
először e sorok írójának dillemáját mutatjuk be a forrásokra és a módszerek-
re (hermeneutika) vonatkozóan. Majd sorra vesszük a felvetett kérdéséket, 
megpróbálva megválaszolni azokat. Dolgozatunkat összefoglalóval zárjuk. 

I. A sajtó mint forrás

A kutatás során a Nagyvárad folyóirat 1870−1900 közötti időszakban Nagyvá-
radra, a városra vonatkozó tudósításait vizsgáltuk. De hogyan is ragadható meg 
a nyilvánosság bűnözésről alkotott képe és mennyire felel meg az a valóságnak? 
A kérdésre több választ is adhatunk, melyeket a következőkben sorra veszünk:

1. A 19. század második felétől, de inkább az 1870-es évektől kezdve 
beszélhetünk a sajtó tömeges megjelenéséről.11 A tömegsajtó megjelensése lett 
az információszerzés elsődleges forrása. Az újságírás így a nyilvánosság egyik 
elsődleges, ha nem a legfontosabb fóruma lett. Ennek megfelelően a bűnözéssel 
kapcsolatos információkról is a sajtón keresztül lehetett értesülni. Nyitott még a 
kérdés, hogy a megjelent tudósítások mennyiben tükrözték a közvélemény gon-
dolkodásmódját. Mindez egybecseng Deák Ferenc alábbi gondolataival: „Tiszte-
lem én a közvélemény hatalmát, s tudom, hogy az oly hatalom, mely vagy elsodor, vagy eltipor. 
De tudom azt is, hogy izgatott időben gyakran felette nehéz elhatározni, mi a valóságos 
közvélemény, mert minden ember hajlandó közvéleménynek tekinteni azt, a mit maga óhajt, s 
több ízben tapasztaltam, hogy nem a leghangosabb szó volt a valóságos közvélemény. De van 
egy hű barátom, kinek szava még a közvélemény szavánál is fontosabb előttem, kivel én soha 
nem alkuszom, mert parancsát szentnek tartom, s kinek neheztelését magamra nézve a leg-
súlyosabb csapásnak tekinteném, és ezen hű barátom: önlelkiismeretem.”12 Mi a Nagyvárad 
napilapra a közvéleményt informáló sajtóként tekintünk, ami nem azonos a köz-
véleménnyel. Azonban, odafigyelve Deák Ferenc gondolataira és a forráskritika 
módszerére, nem tekinthetünk el attól sem, hogy ez a közvélemény elsősorban 
a tudósítónak, a szerkesztőnek, a lap politikai hovatartozásának és a kiszolgálni 
kívánt rétegnek a közvéleménye. Mit jelent mindez a Nagyvárad esetében?  

2. A Nagyvárad politikai folyóirat 1870 július 1-én jelent meg először, 
Bihar vármegye második sajtóorgánumaként. A megjelenés illeszkedik ahhoz 
az országos lapalapítási trendhez, amelyet Buzinkay Géza 1868-tól datál.13 A 

11 Buzinkay Géza: Magyar hírlaptörténet 1848-1918. Corvina Kiadó, Budapest, 2008. 97.
12 Sőtér István (Főszerk.): A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig IV. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1965. 20.
13 Buzinkay Géza: 2008, i.m.  95.
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kiadásért Hügel Ottó, a szerkesztésért pedig Báttszéki Lajos felelt. A Nagyvá-
rad megjelenésekor és az első években törekedett a politikai függetlenségre.14 
Ennek ellenére az 1870-es évek végére alárendelte magát a kormány erőinek. 
Hüggel Ottótól a lapot 1890-ben Láng József  vette át. A lap szerkesztői tiszt-
séget előbb Hegyesi Márton (1890−1891), Iványi Ödön (1891−1893), Fehér 
Dezső (1893−1898), majd Sas Ede (1898−1918) töltötte be. A lap hosszú életet 
futott be, 1944-ig jelent meg.15 A minket érintő időszak a tömegsajtó megjelené-
sének időszaka, amibe a Nagyvárad is beletartozik. Az újság célja már nemcsak 
a politikai eszmék hirdetése és annak vitafóruma, hanem a közönségigényeket 
kiszolgáló, üzleti alapokon nyugvó tömegsajtó. 

3. Az újság műfaji besorolásánál sokkal nehezebb meghatározni a poten-
ciális olvasóközönséget. Erre vonatkozóan a terjesztés statisztikai adataira, a cik-
kek tematikájára lehet támaszkodni. Tartalmát tekinte a Nagyvárad hagyományos 
eszmehirdető lap, túlsúlyban politikai hírekkel. Az ország közéleti eseményein 
túlmenően naponta tájékoztat a nemzetközi politikai eseményekről is. Ez igé-
nyességre, az írások komolyságára és nem utolsó sorban a szerkesztők és újság-
írók műveltségére és jó kapcsolataira utal. A lapot vélhetően a közép- és felső 
polgárság, a helyi értelmiség, a dzsentrinek a kormány politikájával egyetértő 
rétegei olvashatták. De nem zárhatjuk ki a város életében oly fontos szerepet 
játszó kereskedő réteget sem. A sajtóorgánum komolyságára enged következ-
tetni annak ára is. Korszakunk végén 4 krajcárba került. Egy éves előfizetés ese-
tén 10 forintot kértek érte. A lap szerkezetét tekintve jól struktúrált, könnyen 
áttekinthető. Ennek megfelelően a bűnözésre vonatkozó hírek szinte mindig a 
számok végére, a rövidebb tudósítások közé kerültek, kezdetben az Újdonságok 
rovatba. Később frissen létrejött rovatokba is, úgy mint a Rövid Hírek, Rendőri 
Tudósítások, Törvényszéki csarnok. Ez utóbbi esetében az érdekesebbnek vélt bí-
rósági eseteket mutatták be. A bűnügyi tudósítások alapvetően rövidek, lakoni-
kusak, átlagosan 4-6 mondatból állnak. A fontosabbnak vélt híreket hosszabban 
is tárgyalták. A címlapon soha nem közöltek bűnügyi tudósításokat, de megfi-
gyelhető, hogy több ilyet közöltek az első oldalon a rendőrségre, a közbizton-
ságra, a szegénységre (mint a bűnözés okára) vonatkozóan. 

Az eddigieket összefoglalva úgy tünik, hogy a Nagyvárad című napilapon 
keresztül megfoghatóvá válik a közvélemény, pontosabban a nyilvánosság. Ezen 
keresztül pedig vizsgálhatóvá válik annak bűnözésről alkotott képe. De milyen 
nyilvánosságé? Kicsit olyan ez, mint Platón barlanghasonlata. Csak a mi ese-
tünkben magunkat érezzük a barlangban és onnan próbáljuk meglátni és (újra)
értelmezni a kinti, letűnt valóságot, a 19. század végi modernizálódó Nagyvárad 
nyilvánosságát és annak bűnözésről alkotott zsánerképét. 

14 „A politika határozott és tökéletes kizárásával” In. Nagyvárad. 36 (1871), 1.
15 Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története 1890–1940. Pécs, 2005. 73-75.
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Választásunk azért esett a Nagyváradra, hogy hosszabb idősoron keresz-
tül vizsgálhassuk a nyilvánosság bűnözőképének alakulását. Perényi Roland ha-
sonló munkájából ismert, hogy a várthoz képest a politikai napilapok jóval több 
bűnügyi tudósítást tartalmaznak, mint egy bulvárlap és ez vetekszik a szociális 
színezetű lapokkal.16 A minta nagyságára való tekintettel (1116 bűnűgyi tudó-
sítás) döntöttünk a kutatás felső időhatárának 1900-nél történő kijelölésénél. 
Másfelől ez egybeesik azzal, amit Fleisz János a város első dualizmuskori ur-
banizációs szakaszának tekint.17 A bűnűgyi tudósítások kiválasztása során csak 
azokra fókuszáltunk, amelyek Nagyváradra vonatkoznak. A megye más telepü-
lésére vagy a külföldi esetekre vonatkozó híreket kihagytuk az elemzésből. Nem 
vettük figyelembe a bűnügyi hírek közötti terjedelmi különbségeket, mint ahogy 
azt sem, hogy az adott híradás éppen a bűnügy melyik szakaszáról (a bűncse-
lekmény elkövetése, gyanúsított letartóztatása, bíróság ítélet, tettes szabadulá-
sa) tudósít. Ugyanarra a bűnestre vonatkozó tudósítások külön-külön kerültek 
felvételre az adatbázisba. A bűncselekmények szelekciója során az úgynevezett 
hétköznapi vagy mindennapi bűnözés különböző formáira fókuszáltunk, ezért 
egyes bűncselekménytípusok, mint a politikai jellegűek, izgatási és királysértési 
ügyek, vagy éppen a sztrájkok, tüntetések, illetve a párbajok az elemzésből kima-
radtak. A fentebbi, önkényesen kialakított szempontokkal − bár nem fedik le a 
sajtó minden korabeli típusát − úgy véljük, talán sikerül némileg megvilágítaniuk 
a bűnözés nyilvánosságának néhány aspektusát. 

II. A bűnügyi tudósítások kvantitatív elemzése
II.1. A bűnügyi tudósítások gyakorisága

Elsőként arra a kérdésre keresünk választ, hogy a vizsgált 1116 bűnügyi tudó-
sítás hogyan oszlik meg 1870 és 1900 között. A kijelölt időszakban történt-e 
mennyiségi változás? Amennyiben igen, akkor az mire utalhat? A vizsgált hír-
adásokat elsőként aszerint kategorizáltuk – a korabeli büntetőjogi törvények  
figyelembevételével –, hogy a bűncselekmény bűntettnek, vétségnek vagy kihá-
gásnak minősült-e.18 Az esetek többségében nem egyszerű kihágásokról, hanem 

16 Perényi Roland doktori értekezésében négy különböző műfajú napilapot hasonlított össze: 
Pesti Napló, Budapest, Kis Újság, Népszava.
17 Az 1892-ig tartó első szakaszt a korszerűsödés megalapozása jellemezte, míg az 1893 és 
1913 közötti két évtized a korszerű, modern város kialakulását hozta magával. A történész 
szerint ebben a két évtizedben a város többet
fejlődött, mint az azt megelőző két évszázadban összesen. Fleisz János: Város, társadalom kul-
túra. Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad, 2005. 45.
18 CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis. 1878. évi V. tc. a magyar 
bűntetőrvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. http://www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=5799  (letöltés: 2015. június 22.) CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei in-
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bűntettekről volt szó. 

1.táblázat: A bűnügyi tudósítások jogi kategória szerinti megoszlása, 1870−1900
Jogi kategória N %

Bűntettek 861 77,15

Kihágások 255 22,85

Összesen 1116 100,00

Érdemes árnyalnunk a nyers adatokat, ezért a bűnelkövetéseket típusuk szerint 
is kategorizáltuk. Ebből kiderül, hogy az újság elsősorban a lopásokról (54,48%), 
a verekedésekről (kb. 10%) tudósít. A többi bűntípusnak az összes bűncselek-
ményekhez viszonyított aránya 0,09% és 7,18% között ingadozik. Ezek közül 
a testi sértést, a közbiztonság elleni kihágásokat (koldusok, csavargók), illetve a 
bűntettnek minősült rablásokat érdemes kiemelni. Mint kiderül, a korszak egé-
szére vonatkozóan az úgynevezett intellektuális típusú bűncselekmények már 
jelen vannak, de nem számottevőek. Ez utal az urbanizáció és bűnözés viszonyá-
ra is. A vizsgált időszakban Nagyváradon még a premodern bűncselekmények 
domináltak, legalábbis a nyilvánosság szintjén.
 

ternetes adatbázis. 1879. évi XL. Tc. a magyar bűntető törvénykönyv a kihágásokról. http://
www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5870 (letöltés: 2015. június 22.)
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2.táblázat: A bűnügyi tudósítások a bűnelkövetések típusa szerint, 1870−190019

A bűncselekmények típusa N %

1. Bűntettek és vétségek

a. Szemérem elleni bűntett 2 0,17

b. Orvgazdaság 3 0,26

c. Zsarolás 3 0,26

d. Okirathamisítás 4 0,35

e. Magánlaksértés 7 0,62

f. Hatóságok elleni erőszak 11 0,98

g. Sikkasztás 20 1,77

h. Emberölés 28 2,51

i. Csalás 42 3,76

j. Testi sértés* 53 4,75

k. Rablás 80 7,18

l. Lopás 608 54,48

2. Kihágások

a. Magánlaksértés 1 0,09

b. Hatóság ellen 5 0,49

d. Közszemérem ellen 9 0,81

e. Közegészség és testi épség ellen 10 0,90

c. Pénz és értékpapírok hamisítása 10 0,90

f. Szerencsejáték 13 1,17

g. Tulajdon ellen 13 1,17

h. Közbiztonság ellen 71 6,36

i. Közrend ellen** 123 11,02

Összesen 1116 100,00

19 * Könnyű és súlyos testi sértés
    ** Állatkínzás, verekedés és kávéházakra vonatkozó kihágások
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Az idő előrehaladtával nőtt a bűnügyi híradások száma. Ennek ellenére 1870 és 
1883 között az újság nem nagyon törekedett a bűnesetek közlésére. A Nagyvárad, 
mint politikai napilap ebben az időszakban még a politikai véleményformálást 
célozta meg. De 1884-től kezdve ugrásszerűen megnő a rövidebb híradások, így 
a bűnügyi tudósítások száma is. Ettől kezdve már nagyobb jelentőséget tulajdo-
nítanak az információközlésnek, az élet különböző aspektusai bemutatásának. 
Buzinkay Géza értelmezésével élve a hírek gyarapodása a demokratizálódó köz-
élet és a fellendülő ipar, kereskedelem és pénzügy sajtóbeli tükröződésének is 
felfogható.20 

A bűnügyi híradások száma 1884-től ugrásszerűen megnő, de nem 
konstans, lineáris növekedés, hanem hullámzó trend rajzolódik ki. A tudósítá-
sok számszerű növekedése mögött egyfelől a politikai orgánumok átalakulását 
véljük felfedezni, ami együtt járt az új piaci igényeknek való megfeleléssel (pl. 
példányszám növekedése, nagyobb profitszerzés), illetve az újság oldalszámának 
növekedésével. Másfelől számolnunk kell a bűncselekmények számának emelke-
désével is. A hírek statisztikai elemzéséből nem derül ki, hogy a közvéleményben 
eluralkodott vagy sem az úgynevezett „morális pánik”. A bűnügyi tudósítások 
számának növekedése elméletileg együtt járt ezzel. Az biztos, hogy a sajtó a 
„morális pánik” egyik fő médiuma, de nem a jelenség okozója.21 

Két évben kiugróan magas a bűnügyi tudósítások száma. Az első ese-
tében (1887) a kellő háttérinformáció hiányában még találgatni is veszélyes. 
De 1896 kapcsán már feltételezhető némi összefüggés a milleneumi ünnepsé-
gek, a bűnelkövetések, illetve azokról szóló tudósítások magas száma között.22 
Érdemes lenne erre vonatkozóan külön elemzést végezni, helyette azonban vizs-
gáljuk meg közelebbről, hogyan aránylottak egymáshoz a különböző bűnelkö-
vetésekről szóló híradások. Erre vonatkozóan több megállapítást is tehetünk. 1. 
Ahogy haladunk előre az időben, az újság egyre több és változatosabb bűntettről 
és kihágásról tudósít. 2. Minden lapszámban többé-kevésbé hasonló arányban 
tudósítottak a különböző bűnelkövetésekről. E mögött tudatos szerkesztői elv 
érvényesülését véljük felfedezni. 3. Az úgynevezett intellektuális bűncselekmé-
nyek – melyek a modernizációs folyamatok velejárói – csak később jelennek 
meg. Például pénzhamisításról csak 1891-től tudósítanak.

20 Buzinkay: 2008, i.m. 66.
21 Budapestre vonatkozó vizsgálatok kimutatták, hogy a nyilvánosságra kevésbé volt jellemző 
a bűnözés növekedésével kapcsolatos hisztéria, mint az U.S.A. nagyvárosaiban vagy London-
ban, illetve Párizsban. Perényi: 2012, i.m. 252.
22 Budapest esetében a kutatások már kimutatták, hogy a milleneumi ünnepségek miatt meg-
nőtt a hétköznapi bűnözések száma.
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II. 2. A bűnözés modernizációja a napisajtó tükrében

Ahhoz, hogy jobban megértsük a nyilvánosságban megjelenő bűnözőkép né-
hány sajátosságát, a mintában szereplő cikkeket aszerint kategorizáltuk, hogy 
azok vagyon vagy személy ellen elkövetett bűncselekmények voltak-e. A vagyon 
ellen elkövetett bűncselekmények közé soroltuk a csalást, szerencsejátékot, a lo-
pást, magánlaksértést, okirathamisítást, orvgazdaságot, rablást, sikkasztást, zsa-
rolást és a pénzhamisítást. A személy ellen elkövetett bűncselekmények közé 
került az emberölés, a hatóságok elleni erőszak, a szemérem elleni bűntett, a testi 
sértés, közegészség és testi épség ellen elkövetett bűntett és a verekedés. Továbbá 
egy harmadik, egyéb elnevezésű kategóriát is ki kellett alakítani. Ide a csavargók-
ra, koldusokra, illetve a kávéházakra vonatkozó bűntettek és kihágások kerültek. 

3.táblázat: A bűnügyi tudósítások kategória szerint, 1870−1900
Kategória N %

Vagyon ellen elkövetett bűncselekmények 804 72, 04

Személy ellen elkövetett bűncselekmények 228 20,43

Egyéb 84 7,53

Összesen 1116 100,00

Mint a fenti táblázatból is kiderül, az esetek túlnyomó többségében vagyon ellen 
elkövetett bűncselekményekről tudósított a Nagyvárad. Érdemes ezeket a para-
métereket összevetni Perényi Roland vizsgálatának adataival is.23 A Pesti Napló, 
mint jellegzetes politikai lap esetében ugyancsak a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek túlsúlya rajzolódott ki (1898-ban 52:29 arányban). De a Népszavában már 
sokkal több személy, mint vagyon elleni bűntett szerepel.24 Mindebből arra le-
het következtetni, hogy a napisajtóban megjelenő bűnözőkép egyértelműen egy 
premodern városképet tár elénk.25 A hétköznapokat lopások, rablások, betöré-
sek tarkították. Ezek az erőszaktól sem mentes bűntettek határozták meg a sajtó 
és vélhetően a nagyváradi polgárok bűnözőképét. Ebben közrejátszott a rossz 
közbiztonsági állapot, a rendőrség fejletlensége és kevés embere, illetve a terek 
és utcák korszerűsítésének és a közvilágításának hiánya. Mindez újabb problémát 

23 Perényi: 2012, i.m. 249.
24 Perényi: 2012, i.m. 249.
25 A modernizációs folyamatok eredményeként átalakult a társadalmi fegyelmezés a viselkedés 
szabályozása, de a bűnelkövetés módja és típusa is. Dobszay Tamás−Fónagy Zoltán: Magyar-
ország társadalma a 19. század második felében. In: Gergely András (szerk.) Magyarország törté-
nete a 19. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 430−432.
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vet fel. A közvéleményben megnyilvánuló városlakó mely tereket azonosította 
a bűnözés terével? A Nagyvárad alapján melyek voltak a városnak azon közte-
rületei, amelyekhez a legtöbb bűncselekmény köthető? A továbbiakban erre a 
kérdésre keressük a választ. 

III. Bűnözés a városi térben

A városok modernizációjának egyik velejárója, hogy elválik egymástól a köz- és 
a magántér.26 A folyamat nem volt zökkenőmentes. Sokak számára a köztér ma-
gántérként is funkcionált. Esetünkben jóval fontosabb az, hogy a modernizációs 
folyamatok eredményeként nem csak új városi terek, parkok és korzók jöttek 
létre, hanem átalakult a térhasználat is; a terek új funkciókat kaptak. Az utca a 
haladás helye, ahol az egyén tart valahová, a hosszabb tartózkodás, csoportosu-
lás gyanúsnak minősül.27 A koldusok, csavargók, prostituáltak stb. jelenléte már 
nem illett a város fontosabb közterületeihez, őket igyekeztek onnan kizárni. Az 
egész folyamat, a fizikai és mentális tér átalakulása, hosszú évek eredménye. Az 
új regulákat helyi szinten a városi előljárók (szabályrendeletek) hozták meg és a 
rendőrök próbálták meg betartatni. 

A napilap hasábjain 1870 és 1900 között 109 utcát, teret és parkot tud-
tunk beazonosítani. Ezek közül az alábbi térképen (1. térkép) csak azokat emel-
tük ki, amelyeket az újság több mint 10 alkalommal említ. A korabeli Nagy-
váradnak összesen 8 ilyen reprezentatív terét vagy utcáját azonosítottuk. Ezek 
a következőek: Nagy-vásártér, Kolozsvári utca, Zöldfa utca, Kispiac (Szent 
László-tér), Főutca, Sas utca, Szent János utca Nagyteleki utca. A Nagy-vásártér 
adott helyet több országos vásárnak. Ettől délre épültek ki a nagyobb gazdasági 
raktárak, emiatt a város egyik legforgalmasabb része volt. Hasonlóan forgalmas 
volt a város központi tere, a Szent László-tér is.28 A kettőt kötötte össze a Zöldfa 
utca, amelyen egymás után sorakoztak a különböző üzletek. A Zöldfa utcával 
párhuzamosan húzódó Sas utcán kevesebb kereskedelmi egységet találunk, még-
is fontos közlekedési útvonalnak számított. A Kőrös másik oldalán találjuk a 
Főutcát, a város korzóját. Alkotásokban ez volt a leggazdagabb. Számos jelentős 
intézményt, szállodát, bérházat találunk. Az említett utcák és terek vonzották a 
könnyű prédára vágyó betörőket, tolvajokat vagy rablókat. A dualizmus korában 
kiépülő városi rendőrség is először a belvárost, a forgalmasabb tereket, utcákat 
ellenőrizte, ott végeztek járőri szolgálatot, s csak később vonták megfigyelés alá 

26 Lásd Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 1998. 216.
27 Gyáni: i.m. 1998. 
28 Fleisz János: Város kinek nem látni mását, Nagyvárad a dualizmus korában. Bihari Napló Kiadó, 
Nagyvárad 1996. 87−90.
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a külvárosi negyedeket.29 Ez utóbbiak sorába tartozik a Kolozsvári és a Szent 
János utca. A Kolozsvári utca, mint neve is árulkodik róla, a Kolozsár felé vezető 
országútba torkollott. A sajtóból nem tudjuk megállapítani, hogy a kriminalitá-
sok az utcának pontosan melyik részére vonatkoznak. A Szent János utca a város 
észak-keleti részének egyik mellékutcája volt. 

1.térkép: Bűnelkövetések Nagyváradon, 1870-1900

IV. Tartalmi elemzés

A bűnügyi híradásoknál az újság mindig törekedett a rövid és tömör 
címek használatára. A cím utal a bűnelkövetőre, annak típusára, módjára, 
végkimenetelére, helyszínére, időpontjára stb. Több esetben is megfigyelhető a 
túlzás, ezzel is növelve a tudósítás szenzációértékét. Gyakran alkalmazott újság-
írói fogás volt, hogy a szerző csak a leírás végén jegyzi meg, hogy az esemény 
nem is Nagyváradon, hanem valahol máshol történt. Az újság profilja kevésbé 
befolyásolta a bűnügyi tudósításokat. A leírások során az újságírók, ha tehették, 
moralizáltak, több esetben éltek az irónia vagy a humor eszközeivel. 

29 Perényi: 2012, i.m. 123.
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IV.1. A nyilvánosság bűnözőképe

Érdemes annak vizsgálatára is kitérni, hogy a nyilvánosság mely társadalmi réte-
geket vagy foglalkozási kategóriákat jelölte meg, azonosította bűnelkövetőként. 
A legtöbb tudósítás a cselédekre vonatkozik.30 Egy-két esettől eltekintve a saját 
főnökeit meglopó, a szeretőjének lopó – így naivvá degradált –, az elmebeteg, a 
csaló vagy a gyilkos cseléd alakja jelenik meg. Számos bűncselekményt kötnek a 
cselédekhez, úgy mint: lopás, rablás, csalás, okirathamisítás, testi sértés vagy gyil-
kosság. A cselédekre mint javíthatatlan, rossz személyekre tekintenek. „Régi mese 
már az, hogy a tolvaj cseléd a ház legrosszabb nyavalyáihoz tartozik; mert nem lehet annyira 
az ellenőrzést gyakorolni, hogy még a cselédet is mindig szemmel tartsák. Amikor aztán rajta-
kapják egyszer vajmi keveset ér, ha elküldik, mert addig már Isten tudja hányszor lopott.”31 

Az újságírók máskor így fakadnak ki: „Alíg múlik el nap, hogy ne kelljen szá-
mot adnunk a romlott cselédek manipulációiról”.32 A „tolvaj”, „enyveskezű” cselédekkel 
szemben egyfajta társadalmi ellenállás alakul ki. Úgy írják le őket, mint akik nem 
képesek huzamosabb ideig egy helyen dolgozni, s ha mégis beállnak valahova, 
akkor egy idő után kirabolják munkaadójukat, majd tovább állnak. „Napról napra 
egymást érik a rendőrségen a feljelentések rossz cselédek ellen. Ma öten jártak panaszra. 
Mindegyiküktől 1-2 forint előleget szedtek fel a cselédlányok s megszöktek, nem álltak szol-
gálatba.”33 A cselédek egy másik – nem éppen a szebbik – fele jelenik meg kü-
lönböző verekedések nyomán. Egy 1894. évi tudósítás a beszédes „Vérengző őrült 
cseléd” címmel jelent meg.34 A cselédek mellett feltűnik a prostituált alakja is; igaz, 
csak néhány esetben. A bűnözés útjára lépő prostituáltról igencsak sematikus 
képet kapunk: Kukujen Katicza [álnév, a kukujen vélhetően a román cucuie 
kifejezés magyarosított formája, ami dudort jelent. Megjegyzés a szerzőtől] a pros-
titúciót hátrahagyva a bűnözés útjára lépve lopásból és betörésből próbált élni.35 

A bűnügyi tudósításokban ott találjuk a cigányokat is. Számos bűn-
tett és kihágás köthető hozzájuk, mint a lopás, rablás, emberölés, testi sértés, 
hatóság elleni erőszak stb. A korabeli cigányság általános munkanélkülisége, 
iskolázattlansága és ebből adódó társadalmi kirekesztettsége jól ismert. Ezért 
itt most csak azt kívánjuk megvilágítani a sajtón keresztül, hogy hogyan vált 
egy részük életstratégiájává a bűnözés. A bűnelkövető cigányról még lesújtóbb 

30 A cselédekről áttekintést add Gyáni Gábor: Család, háztartás és városi cselédség. Budapset, 
1983. 216.; Gyáni Gábor−Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 
világháborúig. Osiris Kiadó, 2006. 337−340.
31 Tolvaj cseléd. In. Nagyvárad. 19 (1889), 152. 3.
32 A házi tolvaj. In. Nagyvárad. 17  (1897), 266. 7.
33 Szökött cselédek. In. Nagyvárad. 17 (1897), 265. 7.
34 Vérengző őrült cseléd. In. Nagyvárad. 14 (1894), 218. 4.
35 Betörő leány. In. Nagyvárad. 15 (1895), 238. 5.
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és negatívabb képet festenek, mint a cselédekről, vagy más bűnelkövetőkről. 
„Hires-nevezetes koborló czigány asszonyt keresnek széltében hosszában. Ahány csendőr 
az országutat rójja valamennyinek volt már találkozása a fekete, sunyi képű, ragyás Daru 
Borbálával. Ahova betette a lábát, mindeddig az a csunya szokása volt, hogy amihez hosszú 
ujjaival hozzáférhetett, a világért sem hagyta a helyén: lelopta még az utszéli keresztről is a 
szöget.”36 Számos egyedi esetet idézhetnénk még. Az egyedi eseteken túlmenően 
a sajtóban egyre csak előjön a cigánycsapatok vélt vagy valós problémája. 1885-
ben arról tudósít a napilap, hogy egy „czigány trupp” kapákkal támadt egy rend-
őrre, aki, hogy életét mentse, a várba futott.37 Néhány évvel később, 1892-ben 
jól megszervezett cigánycsapat betöréses lopásairól olvashatunk. Míg a csoport 
egyik része lefoglalja a háziakat, addig a másik fele kirabolja a házat.38 Nagy 
rémületet kelthetett a város lakosaiban az a cigány karaván is, amely több alka-
lommal megfordult Nagyváradon, mígnem 1896-ban a város határában elfogták 
őket.39

1.fotó. A rendőrség munka közben, 1905 (középen Gerő Ármin rendőrkapitány)40

36 Hossz ujju Borbála. In. Nagyvárad. 17 (1897), 270. 6.
37 Akik a rendőrt megtámadták. In. Nagyvárad. 15 (1885), 77. 3.
38 Rabló czigánycsapat. In. Nagyvárad. 12 (1892), 186. 4.
39 Letartóztatott czigány karaván. In. Nagyvárad. 16 (1896), 24. 6. 
40 Kiscelli Rendőrtörténeti Múzeum. Budapest
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Nem csupán a cigányok követtek el csoportos bűncselekményeket. A híradások 
számos esetben számolnak be olyan bűntettről, amelyet kisebb vagy nagyobb 
csoportban végeztek el. Néhány esetben helyi rablóbandákról tudósítanak.41

A társadalom határán ott találjuk a legkiszolgáltatottabb, az egzisztenciá-
jától, családjától, anyagi jóléttől megfosztott társadalmi csoportot: a csavargókat 
és a koldusokat. Nem célunk kirekesztettségük bemutatása. Részben megtette 
ezt a Léderer Pál, Tenczer Tamás és Ulicska László triász az általuk szerkesztett 
kötetben.42 A koldusoknak vagy a csavargóknak a sajtó alapján nem lehet arcot 
adni. Az újság sok esetben elmerül a polgári társadalom zárt erkölcsi norma-
rendszerében és távolról igencsak egységesen és sematikusan határozza meg a 
kirekesztett személyeket. A csavargókat például így: „A dologkerülő naplopók utóbbi 
időben kissé megritkult csapata újra megszaporodott. […]  Ez a naplopó regeneratió többnyi-
re vidéki munkakerülő részegesekből áll.”43 A tudósítások összeségében a csavargók 
és koldusok számának növekedéséről tanúskodnak. A hatóságok a kitoloncolás-
sal próbálták „megoldani” ezt a problémát.44 

A napi sajtó külön említi a csavargó, kolduló gyerekeket, fiatalokat. 
Mindenki számára ismerősek lehetnek Mark Twain vagy Charles Dickens regé-
nyeiből. A Nagyvárad a következőképpen rajzolja meg az utcai gyerekek, a „kis 
csavargók” képét: „Találkozhatni velők az utczák szögletein, amint szurtos rongyos ru-
hákban ott állanak, hogy még imént vidám, mosolygó arczukat eltorzitva s pityergőre fogva a 
járókelők könyörületét kizsákmányolják. Máskülönben erőteljes 12-13 éves gyermekek ezek, 
kik könnyebb munkákat nagyon jól végezhetnének. Munka helyett azonban kéregetnek; 
megszokják kicsiny korukban a helye, dololgtalan életet s ami nem kevesebb megszokják 
az alattomosságot tettetést. Az ilyenekből kerülnek ki aztán a társadalom helyéről, azok az 
élődi semmiek, kik semmi hasznot nem hajtanak, hanem valóságos terhek az embereken, 
a községen.” Mint kiderül, a gyerekek könnyen kitanulják a tettetés művészetét, 
mely a koldulásban segíti őket. A népesebb belvárosi utcákban gyakori a gyere-
kek által végrehajtott kisebb lopások, betörések száma. 

Végül, de nem utolsó sorban röviden ki kell térnünk a jobb módú 
középosztály vélhetően alsó és középső rétegeinek bűnelkövetéseire is. A na-
pilap külön, név szerint említette a középosztály „elzüllött” tagjait. Nemcsak 
azokat, akik Nagyváradon keveredtek bajba, hanem azokat is, akik Nagyváradról 
elszármazva követtek el valamit rosszat. Az újságíró az erre vonatkozó híradá-

41 Rablóbanda Nagyváradon. In. Nagyvárad. 14 (1894), 282. 4.
42 Léderer Pál – Tenczer Tamás – Ulicska László (szerk.): „A tettetésnek minden mesterségeiben 
jártasok…”. Koldusok, csvargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon. Új Mandátum 
Kiadó, Budapest, 1998.
43 A csavargókról. In. Nagyvárad. 14 (1874), 160. 3.
44 Az utczai csvargók ügyében. In. Nagyvárad. 19 (1889), 57. 2.
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sokban nemcsak beszámol a bűnelkövetésről, hanem megdorgálja a bűnelkö-
vetőt, mert a város rossz hírét terjeszti. Máskor konkrét foglalkozásokat említ, 
mint iparos, rendőr, tűzoltó, katona, diák, postás, pék vagy kereskedő. Ezekben 
az esetekben nem az jelent problémát, hogy ki a bűnös, hanem az, hogy milyen 
státusszal, foglalkozással rendelkezik a bűnelkövető személy. Megint más eset-
ben arról lehet olvasni, hogy „tisztességesen öltözött egyén” követett el betörést. 

Összegzés

Írásunkban arra tettünk kísérletet, hogy a bűnözés és nyilvánosság kérdését 
vizsgáljuk a dualizmuskori Nagyvárad 1870 és 1900 közötti időszakára vonat-
kozóan. A modernizálódó partiumi város adta munkánk keretét. Az itt bekövet-
kezett fejlődés jellegzetességeit – így annak jó oldalát – többen, több oldalról is 
megvilágították már. Fleisz János politika- és várostörténeti, Hochauser Ronald 
gazdaságtörténeti, Péter I. Zoltán építészet- és művelődéstörténeti szempontból 
közelített a város történetéhez. A sort sokáig lehetne folytatni. Az említett szer-
zők a 19−20. századi Nagyvárad történetének kutatójaként számos eredménnyel 
bűszkélkedhetnek. Kevés azonban az olyan munka, amelyek társadalomtörténeti 
oldalról közelítenek a város történetéhez. Még kevesebbet tudunk a tanulmá-
nyunk tárgyául választott, marginalizált társadalmi rétegről: a bűnözőkről. 

Dolgozatunkban a Nagyvárad című napilapon keresztül kívántuk 
megszólaltani a korabeli közvéleményt a bűnözés kérdéséről. Mint kiderült, már 
önmagában a közvélemény azonosítása egyetlen orgánummal is problémát je-
lent. A vizsgált sajtótermékre mint a nyilvánosság egy részének a kifejezésre 
juttatójára tekintettünk. Az általunk leírtak ezért a bűnözésnek nem valódi arcát, 
hanem annak zsánerképét rajzolják meg. Ezért vizsgáltuk azt, hogy egy hosz-
szabb perióduson keresztül milyen bűncselekményekről adtak hírt a Nagyvárad 
hasábjain. Milyen trendek rajzolódtak ki és hogyan oszlottak meg a bűnelköve-
tésekről szóló híradások. A vizsgálat fókuszába helyezett hétköznapi bűnelköve-
tések közül a legtöbb a híradás a kisebb nagyobb lopásokról, betörésekről szólt. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a modernizációs folyamatok hatására a bűnelkö-
vetések formái átalakultak, kijelenthetjük: a Nagyváradon 1870 és 1900 között 
végrehajtott bűncselekményekről a sajtó premodern képet nyújt. 

Az újabb típusú, az úgynevezett intellektuális bűncselekmények, csak el-
vétve fordulnak elő. Helyette az erőszakos bűnelkövetések dominálnak, mint 
a lopás, rablás, betörés, verekedés. Mivel politikai napilapról van szó, ezért a 
bűnelkövetésekre vonatkozó tudósítások az újság utolsó lapjain kaptak helyet. 
Ennek ellenére az első években még nem, de utána egyre több és változatosabb 
bűnelkövetésekről számoltak be. Igaz, a tudatos szerkesztői elvnek megfelelően 
minden lapszámban nagyjából hasonló arányokban írtak a különböző bűnel-
követésekről. Ezek helyszíne is szokatlan, legalábbis mai szemmel nézve. Nem 
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a külvárosokban végrehajtott bűncselekmények kerültek elsősorban reflektor-
fénybe, hanem azok, amelyeket a központban követtek el, a forgalmas piacokon, 
tereken és parkokban. 

Végül, de nem utolsó sorban a nyilvánosság bűnözőképét vizsgáltuk. Bár 
arcot nem tudtunk adni a bűnelkövetőknek, néhány foglalkozás vagy társadalmi 
csoport megragadható a tudósításokból. Szám szerint (is) a legtöbb híradás a 
cselédek kisebb-nagyobb kihágásairól és bűntetteiről számolt be. Rögtön utána 
ott sorakoznak a társadalom szélére száműzött rétegek: a cigányok, a koldusok 
és csavargók, mindegyik korra és nemre való tekintet nélkül, de ott találjuk a 
jobb módú polgárokat is. Úgy fest, a bűnözés nem válogat.
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Ikonické obrazy Košíc v 19. a 20. storočí

ondrej Ficeri*

Mesto Košice sa v minulosti vyznačovalo multietnickým charakterom a do určite 
miery sa ním vyznačuje dodnes. Premenlivosť etnických identít obyvateľstva 
Košíc ilustrujú údaje zo sčítaní obyvateľstva: 

1.tabuľka: Etnické zloženie Košíc v percentách podľa sčítaní obyvateľstva.1

Nemci Slováci Maďari Židia
1851 15,6 46,5 28,5 -
1880 16,7 40,9 39,8 -
1910 7,2 14,8 75,4 -
1921 6,0 59,72 21,2 10,0
1930 4,6 60,23 16,5 8,2
1941 2,5 11,0 83,5 15,04

1961 0,0 93,2 3,3 -

1970 0,1 92,0 4,0 -

2011 0,13 73,8 2,65 -

Ako vyplýva z tabuľky, obyvateľstvo Košíc prekonalo v priebehu 19. a 20. storo-
čia niekoľko etnonacionálnych transformácií, ktoré záviseli od postupu moder-
nizačných procesov, ako aj implementovania idey nacionalizmu politickými eli-

* Ondrej Ficeri. Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach. oficeri@saske.
sk
1 Spracované podľa Šalamon, Pavol: Demografický vývoj Košíc v rokoch 1848 – 1870. I. In. 
Slovenská archivistika. 26 (1991), 1. 56−57.; Šalamon, Pavol: Demografický vývoj Košíc v ro-
koch 1870 – 1918. II. In. Slovenská archivistika. 26 (1991), 2. 44−61.; Boháč, Antonín:  Štatistický 
lexikon obcí v Republike československej. III. Krajina slovenská. Praha, 1936.; Sčítání lidu v Republice 
československé ze dne 15. února 1921. III. díl. Praha, 1927; 1941. évi népszámlálás demográfiai adatok 
községenként (Ország kívüli terület). Budapest, 1990.; Sčítanie ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970 v 
okrese Košice-mesto. Košice, 1974; Vývoj obyvateľstva Košického kraja v roku 2011. Košice, Štatistický 
úrad SR, 11.6.2012. Dostupné na internete: slovak.statistics.sk (cit. 19. 3. 2015).
2 Údaje za roky 1921 a 1930 spolu s Čechmi. 
3 Údaje za roky 1921 a 1930 spolu s Čechmi. 
4 Údaj podľa vierovyznania, nie národnosti. 
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tami štátnych útvarov, do ktorých mesto v jednotlivých obdobiach svojho vývoja 
patrilo. Na jednej strane tu bola snaha o maďarizáciu jeho obyvateľstva zo strany 
uhorských/maďarských úradov pred rokom 1918 a v rokoch 1938 – 1945,5 na 
druhej strane snaha o (čecho)slovakizáciu (česko)slovenskými autoritami v ro-
koch 1918 – 1938 a po roku 1945.6 Zároveň s asimilačnými procesmi prebiehal 
proces privlastňovania si mesta, jeho dejín, kultúrneho a politického významu 
oboma navzájom si konkurujúcimi národnými elitami.7 

Jedným zo spôsobov, akým si mestské elity privlastňovali mesto, bolo 
selektívne modelovanie obrazu mesta, ktorý by vyjadroval lojalitu s momentál-
nymi politicko-mocenskými štruktúrami. Reprezentatívne publikácie (kroniky, 
ročenky, sprievodcovia, memorandá a iné typy tlačovín) vydávané s podporou 
mesta predstavujú jedno z médií,  ktorými mestské elity produkovali obraz mes-
ta, reprezentovali ho navonok, a tým sa aktívne podieľali na formovaní identity 
mesta a jeho obyvateľov.8 

5 Na maďarizáciu Košíc v uvedených obdobiach poukazujú početné diela slovenskej historio-
grafie, porovnaj: Bokes, František: Slovenský životný priestor v minulosti a dnes. Bratislava, Naklada-
teľstvo Čas, 1943. 152.; Mihóková, Mária: Politický život v Košiciach v rokoch 1901 – 1918.  Košice, 
Štátna vedecká knižnica, 1979. 230.; práce Michala Potemru: Košice v rokoch 1938 – 1945. Koši-
ce, Štátna vedecká knižnica, 1986.; Politický život v Košiciach v rokoch 1848 – 1900. Košice, Štátna 
vedecká knižnica, 1983. 366.; práce Jána Svetoňa: Slováci v európskom zahraničí. Bratislava, Slo-
venská akadémia vied a umení, 1943. 126.; Slováci v Maďarsku. Bratislava, Vedecká spoločnosť 
pre zahraničných Slovákov, 1942. 190.; Varsik, Branislav:  Národnostná hranica slovensko-maďarská 
v ostatných dvoch storočiach. Bratislava, Slovenská učená spoločnosť, 1940. 88.
6 Medzi mieru (re)slovakizácie v medzivojnovom a povojnovým období nemožno klásť zna-
mienko rovnosti. Na slovakizáciu v medzivojnovom období poukazujú diela maďarskej his-
toriografie: práce Gyulu Popélya: Búcsú a főiskoláktól. Pozsony/Bratislava, Madách Posonium, 
2005. 224.; Ellenszélben. Pozsony, Kalligram, 1995. 220.; Erős várunk az iskola. Pozsony/Bratisla-
va, Madách-Posonium, 2005. 372.; ďalej: Romsics, Ignác (ed.): Magyarok kisebbségben és szórvány-
ban. Budapest, Teleki László Alapítvány, 1995. 732.; Simon, Attila: Egy rövid esztendő krónikája. 
Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. 320.; Szarka, László: A Duna-táji dilemmák. 
Budapest, Ister Kiadó, 1998. 378. Reslovakizačný proces po roku 1945 spracovali maďarskí 
aj slovenskí historici, porovnaj: Šutaj, Štefan: Reslovakizácia : zmena národnosti časti obyvatel̕stva 
Slovenska po II. svetovej vojne. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 1991. 68.; Vadkerty, Katalin: 
A kitelepítéstől a reszlovakizációig: trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetéről. 
Bratislava, Kalligram, 2002. 692.
7 Proces privlastňovania mesta na príklade Bratislavy konceptuovala Engemann, Iris: Die 
Slowakisierung Bratislavas: Universität, Theater und Kultusgemeinden 1918 – 1948. Wiesbaden: Har-
rassowitz, 2012. 21−41.
8 Pre teóriu vytvárania obrazu v urbánnom priestore porovnaj: Lynch, Kevin: The Image of  the 
City. Cambridge, Mass., MIT Press, 2000. 194.; Dudeková, Gabriela (ed.): Medzi provinciou a met-
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Cieľom tohto príspevku je analýza produkovania obrazu Košíc v re-
prezentatívnych publikáciách, na vydaní ktorých sa finančne alebo autorsky 
spolupodieľali mestské elity v priebehu 19. a 20. storočia. Spomedzi množstva 
informácií, ktorými bolo mesto v tomto type prameňa reprezentované, sa sú-
streďujem na analýzu vytvárania mentálnych urbánnych ikon, t. j. nie hmotných 
predmetov urbánneho prostredia (budovy, architektonické súbory a útvary), 
ale takých ikonických obrazov mesta, v ktorých sa fixovala mestu pripisovaná 
identita (prívlastky Košice – mesto kurucov, metropola východného Slovenska 
atď.).9 

V rámci analýzy si všímam základné argumentačné stratégie podieľajúce 
sa na tvorbe týchto ikonických obrazov a na mieru kontinuity, resp. diskontinui-
ty ich (re)interpretácie v súlade s politikou identity konkrétnych politicko-mo-
cenských štruktúr. Vzhľadom na to, že mesto Košice ako symbol (miesto pa-
mäti) oboch národných spoločenstiev v priebehu 20. storočia prináležalo strie-
davo k viacerým štátnym útvarom s rôznymi politickými režimami,10 možno 
predpokladať, že obrazy o ňom boli inštrumentalizačne prispôsobované podľa 
momentálnych spoločenských potrieb, a preto sa vyznačovali značnou mierou 
sémantickej pružnosti, resp. diskontinuitnej platnosti. Mnohé z nich ani nedo-
stali šancu stať sa ikonickými obrazmi, špecifickými pre Košice. Maďarské a 
(česko)slovenské elity pritom produkovali navzájom antagonistické obrazy mes-
ta, odzrkadľujúce trvalé animozity medzi oboma národnými naratívmi, ktoré 
determinovali odlišnú pozíciu Košíc na mentálnej mape oboch národných spo-
ločenstiev.11 

ropolou. Bratislava, Historický ústav SAV, 2012. 264.; Tancer, Jozef: Neviditeľné mesto: Prešporok/
Bratislava v cestopisnej literatúre. Bratislava, Kalligram, 2013. 300.
9 Urbánne ikony môžu mať podobu mentálnych reprezentácií, ako aj konkrétnych predmetov, 
budov, textov, alebo máp. Porovnaj: Tancer, Jozef: Obraz nie je odraz : reprezentácie mesta ako 
výskumný problém. In. Dudeková, 2012, cit. dielo 30.
10 Uhorsko do 28. októbra 1918, resp. 4. júna 1920, Slovenská ľudová republika (11. – 29. de-
cember 1918), Slovenská republika rád (16. jún – 7. júl 1919), Československo (1918 – 1938), 
Maďarsko (1938 – 1945), opäť Československo (1945 – 1992) a Slovenská republika od roku 
1993.
11 K vytváraniu kolektívnych identít, stereotypov a antagonizmu v slovenskom a maďarskom 
národnom naratíve porovnaj: Banac, Ivo – Verdery, Katherine (eds.): National Character and 
National Ideology in Interwar Eastern Europe. New Haven, Yale Center for International and Area 
Studies, 1995. 256.; Bordás, Sándor (ed.): Counter-proof: the Examination of  the Slovak-Hungarian 
Relationship with Sociological and Ethnopsychological Methods in Slovakia. Budapest, Nap Kiadó, 1995. 
244.; Csáky, Móritz – Mannová, Elena (eds.): Kolektívne identity v strednej  Európe v období moderny. 
Bratislava, Academic Electronic Press, 1999. 214.; Dudeková, Gabriela: Etnické stereotypy v 
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I. Analýza obrazov

V polovici 19. storočia, v období nástupu moderného informačného pomocní-
ka pri spoznávaní európskych miest – turistických bedekrov, predstavovali v Ko-
šiciach preferovaný typ reprezentatívnych publikácií neustále mestské kroniky. 
Ich autori si všímali predovšetkým okolnosti založenia mesta a aktérov hlavných 
dejinných zvratov, čo využívali pre nacionalistickú inštrumentalizáciu mestských 
dejín. Práve z tohto dôvodu vznikli v rokoch 1860 a 1861 pre Košice hneď dve 
kroniky, ktoré sa koncepčne odlišovali v závislosti od preferovaného politického 
diskurzu. 

Autor nemecky vydanej Košickej kroniky12 Ján Plath, exponent Bachovho 
režimu, glorifikoval zásluhy Habsburgovcov na vývoj mesta a obhajoval voči 
Viedni umiernenú politiku uhorského grófa Štefana Séčeniho (Istvána Szécsé-
nyiho). Naopak, Plathov konkurent Jozef  Tutkó vo svojej maďarsky písanej 
kronike13 zastával pozície politiky Ľudovíta Košúta (Lajosa Kossutha). Čo však 
obe kroniky spájalo, to bola snaha o vykreslenie Košíc ako mimoriadne dôleži-
tého urbánneho centra, ktoré zohrávalo nezastupiteľnú úlohu v dejinách celej 
krajiny. Výnimočnosť postavenia Košíc v rámci Uhorska premietali do prio-
ritného postavenia mesta v oblasti historického Horného Uhorska (v zmysle 
administratívnej oblasti v 16. a 17. storočí): pre Platha boli Košice „najskvelejšie 
spomedzi miest Horného Uhorska,“14 podobne o nich referoval aj Tutkó, ktorý ich 
pokladal za „najstaršie a najvýznamnejšie mesto Horného Uhorska.“15 Týmito repre-
zentáciami obaja kronikári založili tradíciu ikonického obrazu Košíc ako mesta 
s metropolitnou pozíciou v regióne severovýchodného Uhorska, ktoré patrilo 
medzi najdôležitejšie a najvýsadnejšie mestá krajiny. Ich výsadnosť sa prejavova-

období nacionalizmu – problémy a výzvy. In. Forum Historiae, 2/2012: Etnické stereotypy v 
historickom výskume. Dostupné na: www.forumhistoriae.sk; Kiliánová, Gabriela – Kowalská, 
Eva – Krekovičová, Eva: My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych 
identít. Bratislava, Veda, 2009. 728.; Kollai, István (ed.). Rozštiepená minulosť : kapitoly z histórie 
Slovákov a Maďarov. Budapest, Terra Recognita Alapítvány, 2011. 254.; Michela, Miroslav – 
Vörös, László et al: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku 
a v Maďarsku. Bratislava, Historický ústav SAV, 2013. 336.; Otčenášová, Slávka: Schválená minu-
losť. Košice, UPJŠ, 2010. 160. 
12 Plath, Johann Nepomuk: Kaschauer Chronik: ausführliche Geschichte der königlichen Freistadt Ka-
schau . Kaschau, Werfer, 1860. 322. 
13 Tutkó, József: Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Kassa, Werfer, 1861. 234.
14 Plath, 1860, cit.dielo 23.
15 Tutkó, 1861, cit. dielo 7. 
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la v neustálom poukazovaní na stavovský titul „slobodného kráľovského mesta“ 
ako to odzrkadľovali aj názvy oboch zmienených kroník alebo úradné vestníky 
a štatúty mesta.16 Výnimočnosť titulu sa zvýraznila po roku 1876, kedy bol počet 
týchto výsadných miest v Uhorsku zredukovaný, ako aj po roku 1886, kedy tieto 
mestá (už so štatútom municipálnych miest) mohli byť naďalej čestne označo-
vané ako „slobodné kráľovské.“ 

Najpríznačnejší obraz Košíc pramenil z ich vedúcej úlohy v Hornom 
Uhorsku, ako to reprodukovali aj prvé knižné turistické publikácie o Košiciach.17 
Topos „hlavného mesta Horného Uhorska“ nespočíval iba v ťažiskovosti ich 
geografickej polohy, ale rovnako anticipoval aj ich dejinnú rolu ako hlavné-
ho stanu maďarských národných hrdinov, Štefana Bočkaja, Gabriela Betlena, 
Františka I. Rákociho, Imricha Tökölyho a Františka II. Rákoci v ich boji proti 
Habsburgovcom. V tomto kontexte spisovateľ Mór Jókai, ktorému bolo zvere-
né napísanie úvodu košickej časti celokrajinskej vlastivednej encyklopédie Župy 
a mestá Uhorska, vykreslil Košice ako „kľúč k Hornému Uhorsku“ a „ohnisko národ-
ného života Horného Uhorska.“18 

V súvislosti so systematickým budovaním Košíc ako jedného z naj-
významnejších miest maďarskej historickej pamäti v prvej dekáde 20. storočia 
sa objavuje ďalší ikonický obraz Košíc – Rákociho mesta. Tento historiogra-
fický konštrukt, presadzovaný predovšetkým popredným maďarským histori-
kom a poslancom uhorského parlamentu Kolomanom Thalyom (Kálmánom 
Thalyom), prispel k uloženiu ostatkov Františka II. Rákociho do krypty košic-
kého Dómu.19 Obraz Rákociho mesta, ktorý sa od začiatku 20. storočia stal 
dominantným obrazom Košíc v uhorskom/maďarskom verejnom diskurze, sa 
vyznačoval sémantickou pružnosťou. Okrem Rákociho mesta sa stretávame aj 

16 Porovnaj napríklad: Kossuth, Lajos (ed.): Kassa szab. kir. város összes, érvényben lévő szabályren-
deletei. Kassa, Werfer, 1898. 340.; Polgármesteri jelentés szab. kir. Kassa város köztörvényhatósága 1872. 
évi működésének főbb mozzanatairól a feldolgozott tárgyak. Kassa, Werfer, 1873. 80.
17 Mihalik, József  et al: Kassa és környéke: tajékoztató kalauz turisták s az utazó közönség számára. 
Kassa, A Magyar Turista-Egyesület Kassavidéki Osztálya, 1897. 23−26.; Rössler, István (ed.): 
Legujabb utmutató Kassa sz. kir. városáről és környékéről. Kassa, Vitéz, 1905. 6.; vyšlo aj vo francúz-
štine: Guide nouveau de Kassa (Cassovie) et de ses environs. Kassa, Vitéz, 1905. 48.
18 Borovszky, Samuel – Sziklay, János (szerk.): Magyarorzság vármegyéi és városai : Abauj-Torna 
vármegye és Kassa. Budapest, Apollo, 1896. 15.
19 Porovnaj: Duchoň, Jozef: František II. Rákoci a jeho Košice. Košice, Interart, 2005. 93−95.; 
Henschel, Frank: Vereinswesen und Erinnerungskultur in Kaschau/Košice/Kassa zwischen Nationalis-
mus und stadtbürgerlichem Pragmatismus (1867–1918). Working Paper Series, No. 12, Leipzig, 2013. 
36.  
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s označením „kurucké mesto“ alebo „najvernejšie mesto“, keďže podľa histo-
rickej tradície sa Košice v „boji za vlasť a slobodu“ vzdali cisárskym vojskám 
ako jedno z posledných uhorských miest.20 Košice boli v tejto súvislosti prezen-
tované ako národná turistická atrakcia – pútnické miesto: „Košice – najušľachtilejšie 
mesto Františka II. Rákociho – „najpríkladnejšieho kniežaťa“ – stane sa ozajstným pút-
nickým miestom, ktoré raz navštívi každý skutočný vlastenec...“21 alebo „Košice sa odvtedy 
stali Mekkou lásky k vlasti, a tak kryptu pod svätyňou Dómu často navštevujú pútnici.“22 
Ikonický obraz Rákociho mesta bol natoľko prestížny, že slúžil ako základná ar-
gumentačná stratégia lobovania Košíc v zápase uhorských miest o umiestnenie 
plánovanej, tretej štátnej univerzity: „V Košiciach nemajú vzniknúť ošumelé študentské 
kasárne, ale univerzita takej podstaty, podľa ktorej by sa stala maďarskou univerzitou v pra-
vom zmysle slova, národnou univerzitou starobylej pamiatky Rákociho mena, medzi ktorej 
múrmi by sa ukázala sila a povaha maďarskej mozgovej logiky, súca na vedu proti hanlivým 
nezmyslom kozmopolitov.“23 

Po pričlenení mesta k Československu v rokoch 1918 – 1920 nebolo 
viac možné v československom verejnom diskurze poukazovať na Košice ako 
na „hlavné mesto Horného Uhorska.“ Preto tento ikonický obraz mestská in-
teligencia reinterpretovala v súlade s novou strategickou pozíciou mesta v no-
voutvorenej republike do obrazu „metropola východného Slovenska.“24 Tento 
pôvodne publicistický epiteton si osvojili i vedúce osobnosti košického politic-
kého života, pričom svoje reprezentácie pretláčali do úvodov málopočetných 
reprezentatívnych publikácií vydaných v prvorepublikovej ére. Obraz metropoly 
východu okrem svojho geograficko-strategického sémantického významu mal 

20 Kassa szab. kir. város törvényhatosági bizottsága részéről 1903. évi julius 26-án a kassai Rákóczi-
ereklye-kiállítás megnyitása alkalmából megtartott rendkívüli ünneplő diszközgyülésnek a jegyzőkönyve. 
Kassa, Werfer, 1903. 26.; Rákóczi album II. Budapest, Pesti napló, 1906, 43.; Szabó, Adorján: 
II. Rákóczi Ferenc Kassa multjában. Kassa, Kazinczy-Kor, 1906, 62.; Rákoczi emlékkönyv. Kassa, 
László Béla, 1906. 5.
21 Rössler, 1905, cit dielo, 4. 
22 Kemény, László: Rákóczy-ereklyék Kassán. In. Kassa vidéke, 9 (1908). 2.
23 Balás, Károly: Egyetemet Kassának: a kassai egyetemi nagybizottság megbizásából. Kassa, A 
Felsőmagyarország Pol. Napilap Nyomdája, 1906. 11. 
24 Bianchi, Gustav (ed.): Mesto Košice 1932: publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu a turis-
tiky. Banská Bystrica, Slovan, 1932. 5.; Cveček, Ján (ed.): Jubilejná kniha mesta Košíc. Košice, 
Rada mesta Košice, 1928. 17.; Haluška, Jozef: Orientačná knižka mesta Košíc. Košice, Slovenská 
kníhtlačiareň, 1927. 7.; Štancl, J. G. (ed.): Jubilejný almanach mesta Košíc a východného Slovenska 
1918 – 1928. Košice, Výbor pre oslavy desiateho výročia ČSR v Košiciach, 1928. 202.; Výstava 
východu ČSR v Košiciach 16. VII. – 31. VIII. 1938: oficiálny katalóg. Košice, Novina, 1938. 16.  
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vyjadrovať aj zmenený etnonacionálny charakter Košíc. Jubilejná kniha mesta Ko-
šíc z roku 1928 oslavovala desaťročie „návratu“ metropoly východu „k sloven-
skému národu.“25 Ján Sekáč, niekdajší abovsko-turniansky župan, prízvukoval, 
že Košice boli pôvodne slovenské mesto.26 Vtedajší námestník starostu Jozef  
Smrž ako aj košický župan Juraj Slávik poukazovali na postupné slovakizovanie 
obyvateľstva a celkového charakteru mesta. Zároveň obaja zdôrazňovali dobré 
spolunažívanie majoritného obyvateľstva s ostatnými etnickými menšinami, pre-
dovšetkým s Maďarmi. Jozef  Smrž svojím aktivistickým prístupom zdôrazňoval 
svornosť a vzájomnú úctu miestneho obyvateľstva: „Mesto Košice je miestom, kde 
pochopením týchto myšlienok možno mnoho vykonať. Len tak možno docieliť, aby sa každý 
cítil spokojným občanom mesta a tým aj štátu.“27

Zatiaľ čo topos hlavného mesta Horného Uhorska bolo možné v medzi-
vojnovom období ľahko reinterpretovať do novej formy „metropola východné-
ho Slovenska“, v prípade ikonického obrazu Rákociho mesta to bolo z naciona-
listického hľadiska nemysliteľné. Aj v medzivojnovom období sa síce vyskytla 
reminiscencia na niekdajší imidž Košíc, ale už iba v minulom čase: „Košice boly 
kuruckým mestom (‚Kuruc város‘).“28 František II. Rákoci bol síce v českosloven-
skom odbornom i verejnom diskurze vnímaný ako pozitívna historická osob-
nosť, bojujúca proti „útlaku“ Habsburgovcov, avšak kontinuita rákociovského 
kultu v nacionalistickom duchu, v akom bol pestovaný maďarskými politickými 
elitami na začiatku 20. storočia, bola pretrhnutá bez náhrady.29 V Košiciach totiž 
nepôsobila nijaká relevantná osobnosť podobného formátu, ktorá by predsta-
vovala k Rákocimu na „slovenskej strane“ pendanta.

V tejto súvislosti možno hovoriť o kríze identity, ústiacej do hľadania 
nového a atraktívnejšieho imidžu, ktorý by dostal Košice do širšieho povedo-
mia československej verejnosti. V roku 1932 vydalo mesto publikáciu na pro-
pagáciu turizmu, v ktorej sa konštatuje, že tu zavíta len málo turistov, „ačkoľvek 

25 Cveček, 1928, cit. dielo 17. 
26 Sekáč, Ján: Prevratové udalosti v bývalej stolici Abauj-Turňanskej. In. Štancl, 1928, cit. dielo 
30-36.
27 Smrž, Jozef: Mesto Košice v jubilejnom roku. In. Štancl, 1928, cit. dielo  6.
28 Šomvársky, J: Paberky z minulosti mesta Košíc. In. Štancl, 1928, cit. dielo 25. 
29 Obraz Rákociho mesta nefiguruje ani v maďarskom sprievodcovi Košicami vydanom 
v Košiciach. Na druhej strane neobsahuje ani označenie „metropola východného Slovenska“, 
namiesto toho Košice vykresľuje ako sídlo veľžupy (Košická župa 1923 – 1928). Porovnaj Mó-
ricz, József: Kassa város: turista-kalauz. Košice, A Karpathenverein Kassai Osztálya, 1927. 32.
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mesto Košice patrí medzi najkrajšie mestá Republiky“.30 Vedenie mesta nadviazalo na 
predtrianonské obdobie, v ktorom sa rozvinulo propagovanie turizmu nielen 
prostredníctvom umeleckých, ale aj prírodných pozoruhodností a prezentovalo 
sa ako mesto turistiky a športu. Podporou športových podujatí – ako napríklad 
miestneho maratónu od roku 1924, prvého na európskom kontinente – sa Ko-
šice stali „známe nielen v rámcoch republiky, ale i za hranicami.“31 

Na základe Viedenskej arbitráže z 2.11.1938 pripadli Košice Maďarsku, 
pričom severná časť administratívnej hranice samotného mesta tvorila zároveň 
belvedérsku hranicu medzi Maďarskom a Česko-Slovenskom (od 15.3.1939 Slo-
venskom). Ikonický obraz metropoly východného Slovenska už nebolo možné 
opätovne nahradiť obrazom hlavného mesta Horného Uhorska vzhľadom na 
novovytýčenú hranicu, nakoľko väčšia časť teritória tohto historického regió-
nu zostala na slovenskej strane. Naopak, čerstvá vlna maďarského historizmu 
a nacionalizmu, posilnená revizionistickými úspechmi, umožnila okamžitý ná-
vrat ikonického obrazu Košíc ako Rákociho mesta, jedného z najvýznamnejších 
miest maďarskej národnej pamäti. Nacionalistické privlastňovanie si mesta sa 
začalo ešte pred arbitrážou pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule Františkovi 
II. Rákocimu na severnej stene košického Dómu v júli 1938. Bulletin k tomuto 
podujatiu si kládol otázku: „Prečo si Košice zaslúžili, aby jedny z najsvätejších relikvií 
maďarského národa dostali tu pokojné miesto a odtiaľto vyžarovali tú symbolickú hodnotu, 
tú mravnú prevahu sily, ktorá je pre každého Maďara v každom období potrebná, ak si chce 
chrániť život? Pretože mesto Košice – ktoré počas uplynulých 700 rokov maďarských dejín 
vždy plnilo dôležitú úlohu v živote národa – boli tiež Rákociho najobľúbenejším hradom, 
najvernejším a najistejším oporným bodom v boji za slobodu.“32 

Podľa košického rodáka, slovakistu Lászlóa Sziklaya, spomienka na Rá-
kociho mala pre miestnych Maďarov predstavovať morálnu podporu v čase ich 
nepriaznivého menšinového postavenia v Československu: „Hrob milostivého knie-
žaťa dodáva nielen tu prichádzajúcim pútnikom duchovné posmelenie, ale bolo aj stužovadlom 
a povzbudením mestskému obyvateľstvu skúšanému menšinovým údelom počas dvadsiatich 
čiernych rokov.“33 Rovnako podľa Ferenca Sziklaya, jedného z najpoprednejších 

30 Bianchi, 1932, cit. dielo 5. 
31 Bianchi, 1932, cit. dielo 95. Kapitola: Košice ako mesto turistiky a športu.
32 Rákóczi emlékmű leleplezés a Szlovenskói Országos Kiállitás idejében Kassán, 1938 Julius hó 24-én. 
Košice, Výstavné družstvo, 1938. 22.
33 Sziklay, László: Kassa szellemi élete az elmúlt öt év alatt. In. Kassa hazatért. Kassa, Wiko, 
1943. 10. Zaujímavosťou je, že tento autor v medzivojnovom období žil v Maďarsku a do 
svojho rodiska sa vrátil a tu žil až v rokoch 1941 – 1944. 
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kultúrnych a politických činiteľov prvorepublikovej maďarskej menšiny na Slo-
vensku, mal to byť práve „Rákociho duch“, ktorý stmeľoval a chránil miestnych 
Maďarov odlúčených od materskej krajiny: „Jeho duch tu tiež žije, ako aj v srdciach 
a dušiach verných košických mešťanov, aby sa na veky vekov stal strážcom spoločenstva tisícov 
pred hrozbami utrpenia.“34 Najostentatívnejším spôsobom kultivoval obraz Košíc 
ako pútnického mesta – miesta národnej pamäti – vtedajší košický starosta Sán-
dor Póhl: „Kto teraz zavíta do Košíc, tomu sa v oku vyroní slza radosti, slza radosti zo 
šťastia, že boli prinavrátené vlasti [...] Kto zostúpi do krypty Dómu svätej Alžbety a sa so 
zbožnosťou pomodlí pri hrobke Milostivého kniežaťa, toho duša sa naplní Rákociho duchom 
a srdce všetkou láskou, ktorá je maďarská.“35 

Charakteristickou argumentačnou stratégiou pri privlastňovaní si mesta 
bolo poukazovanie na jeho zástoj v maďarských dejinách a dôraz na jeho ma-
ďarský charakter, ako dosvedčuje aj reprezentácia predsedu Košického Kazin-
ciho spolku Emila Buczkóa: „V Maďarsku sú oveľa väčšie mestá, spomedzi ktorých 
v tomto smere azda žiadne nemožno postaviť do jedného radu plniac takú úlohou, ktorú 
hralo mesto Košice v maďarských dejinách a vo vytváraní osudov maďarskej domoviny [...] toto 
mesto neoddeliteľne prináleží k maďarskému telu a bez neho sú maďarské dejiny práve tak 
neporozumiteľne zmrzačené, ako boli Košice pozbavené domovskej pôdy v čase československej 
okupácie.“36

Košice medzi rokmi 1938 a 1945 boli síce provinčným pohraničným 
mestom, ale nebola to len historická tradícia, ktorá im v tomto období budovala 
pozitívny imidž. Vzhľadom na to, že spolu s Košicami sa do rámca Maďarského 
kráľovstva dostali aj priľahlé horské masívy Slovenského Rudohoria (Gömör–
Szepesi-érchegység), ktorých končiare patrili až do druhej Viedenskej arbitráže 
a pripojení severného Sedmohradska medzi najvyššie v štáte, sa Košice začali 
intenzívnejšie než v predchádzajúcom období prezentovať ako brána horskej 
turistiky a ako mesto športu. Početné turistické a propagačné publikácie okrem 
tradičných športových aktivít propagovali najmä zimné športy, ktorých pestova-
nie nebolo v prevažnej väčšine ostatných častí štátu možné.37 V budovaní imidžu 

34 Sziklay, Ferenc: Kassa. Budapest, Révai, 1938. 16. 
35 Szent-Imre, Pál: Abauj-Torna Vármegye. Budapest, A vármegyei szociográfiák kiadóhivatala, 
1939. 122.
36 Kassa. Kassa, A Kassai Kazinczy Társaság, 1941. 5. 
37 Felvidéki útikalauz. Kassa, Wiko, 1939. 110.; Filotás, Lili: Kassa. Hungaria Magazin Szerkesz-
tőség és Kiadóhivatal, 1944. 20.; Kassa: idegenforgalmi ismertető. Kassa, Wiko, [s.a.]; Kassa: idegenfor-
galmi ismertető. Kassa, Kassa Thj. Sz. Kir. Város Idegenforgalmi Hivata, 1943. 32.; Reminiczky, 
Károl: Kassai vadászhistóriák. Kassa, Wiko, 1940. 192.; Schermann, Szilárd: Kassa és a kassai 
hegyek kalauza. Budapest, Magyarországi Kárpát Egyesület Kiadása, 1944. 352. 
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Košíc ako mesta turistiky a športu mestské elity nadviazali na predtrianonské 
a medzivojnové obdobie a vzhľadom na to, že táto snaha bola plánovite podpo-
rovaná štátnymi úradmi, obraz Košíc ako rekreačného cieľa sa v tomto období  
dostal do širšieho povedomia maďarskej spoločnosti.38

Po opätovnom pripojení Košíc k Československu v roku 1945 prebiehal 
v prvých povojnových rokoch proces dehungarizácie mesta, či už išlo o ciele-
né zníženie počtu maďarského obyvateľstva Košíc alebo o odstránenie akých-
koľvek foriem pripomínania si maďarskej kultúry vo verejnom živote mesta.39 
To znamenalo aj okamžité opustenie obrazu Rákociho mesta. Na margo ráko-
ciovského kultu Vojtech Baláž v jednom z prvých povojnových sprievodcov 
Košíc z roku 1948 poznamenal: „Čo spoločného má Rákóczi II. s Košicami? Istý čas 
sa zdržoval v tomto meste a to je všetko. Prehnaný rákócziovský kult, ktorý sa tu pestoval 
za monarchie a za 6-ročnej  maďarskej okupácie Košíc, je umelý a v tradícii nášho mesta 
nemá prirodzené korene.“40 Od tohto momentu až do roku 1989 sa Rákociho meno 
v reprezentatívnych publikáciách nespomenulo iným spôsobom, než ako ktorá-
koľvek iná historická osobnosť 18. storočia. Naopak, mestské elity považovali 
za potrebné presvedčiť obyvateľstvo o slovenskom charaktere Košíc. V tejto 
súvislosti ideológ Vojtech Baláž napísal o Košiciach krátku obrázkovú propa-
gandistickú publikáciu Zo stariny Košíc, v ktorej chcel „poukázať na ich číročistý 
slovenský pôvod, ktorý bol za celý čas umelo zastieraný.“41 

Na rozdiel od ikony Rákociho mesta sa mestské elity mohli po druhej 
svetovej vojne vrátiť k ikonickému obrazu Košíc ako metropoly východného 
Slovenska.42 Tento prvorepublikový topos, ktorý bol pôvodne konštruovaný na 

38 Porovnaj Simon, Atilla: Magyar idők a Felvidéken 1938 – 1945 : az első bécsi döntés és következmé-
nyei. Budapest, Jaffa, 2014. 153−176. 
39 Šutaj, Štefan: Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí. Bratislava, Kalligram, 2012. 109.; Čo 
sa týka politiky pamäti povojnového Československa, vo verejnom priestranstve mesta došlo 
k odstráneniu akýchkoľvek stôp po pamiatkach (sochách, pamätných tabuliach, uličných nápi-
soch) spojených s maďarským národným diskurzom, vrátane tých, ktoré boli akceptovateľné 
ešte v prvorepublikovom období (protihabsburskí povstalci, literáti a vzdelanci nekompromi-
tovaní maďarizačnou politikou).
40 Baláž, Vojtech: Sprievodca po Košiciach. Košice, Správna komisia mesta Košíc, 1948a. 68−69.
41 Baláž, Vojtech: Zo stariny Košíc. Košice, Nová brázda, 1948b. 5. Hlavnými argumentačnými 
stratégiami obhajovania slovenskosti Košíc bolo poukazovanie na slovanský pôvod ich po-
menovania, kontinuálna prítomnosť Slovákov v meste od stredoveku a dokazovanie násilnej 
maďarizácie mesta v dualistickom období.  
42 Ikonu metropoly východného Slovenska propagovali už prvé turistické príručky Košíc: 
Baláž, 1948a. 9.; Vindiš, Imrich: Navštívte Košice a východné Slovensko. Košice, Grafika, 1947. 39. 
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základe strategicko-politického postavenia Košíc v prvej ČSR, nadobúdal v po-
vojnovom období historickú dimenziu. Podľa hlavného ideológa zhistorizovania 
obsahu tohto pojmu, historika Ondreja R. Halagu, ktorý sa podieľal na tvorbe 
textov mnohých propagačných materiálov, boli Košice mestom, „ktoré po 600 
rokov tradične sa volá ‚metropolou východného Slovenska‘...“43 alebo „mesto zjednocujúce vý-
chodné Slovensko v hospodársky, právny a správny celok, ktorý bránil európsku kultúru proti 
hrozbe polmesiaca i útlaku feudálov“44 či „kľúč a bašta východného Slovenska už v 15. – 
17. storočí.“45 Vo svojej argumentácii pre povznesenie dobového významu Košíc 
využíval teda takú istú argumentačnú stratégiu, akú používali pred rokom 1918 
maďarské elity pri označovaní Košíc ako „hlavného mesta Horného Uhorska.“ 

Medzi rokmi 1948 a 1989 sa marxistickí ideológovia skôr než na náme-
toch vychádzajúcich z minulosti snažili budovať imidž mesta na prítomnosti, 
aby zvýraznili úsilie vládnej komunistickej strany (KSČ) premeniť Košice na mo-
derné industriálne veľkomesto. V súvislosti s výstavbou Východoslovenských 
železiarní a rapídnym urbanistickým rastom vykresľovali Košice ako oceľové 
srdce republiky,46 najrýchlejšie sa rozvíjajúce mesto Československa,47 ale aj ako 
„zrkadlo úspechov KSČ“: „Košice sú názorným príkladom výstavby socializmu a potvr-
dením revolučnej teórie marxizmu-leninizmu v praxi.“48 Ak sa aj marxistickí ideológovia 
obracali na minulosť Košíc, tak si z nej inštrumentalizačne vyberali „niť revo-
lučných tradícií“, ktorá mala svedčiť o „pokrokovom“ ideovom cítení miestneho 
proletariátu.49 

Za najvýznamnejšiu udalosť marxistického diskurzu celoštátneho výz-
namu, ktorá sa spájala s Košicami, pokladali vyhlásenie Košického vládneho 
programu (KVP) v apríli 1945 v tunajšom Župnom dome: „Sme hrdí na to, že ne-

43 Halaga, Ondrej R. – Rozman, Ladislav: Košice Vás vítajú. Košice, MNV v Košiciach, 1957. 
[s.n.].
44 Tamtiež.
45 Cselényi, Ladislav (ed.): Košice : mestská pamiatková rezervácia. Bratislava, Šport, 1958. 11. 
46 Hyhlík, Vladimír: Košice. Bratislava, Osveta, 1959. [s.n.]; Štrkula, Ladislav (ed.): Košice : infor-
mačná a orientačná príručka. Košice, Park kultúry a oddychu v Košiciach, 1965. 14. 
47 Rozvoj mesta Košíc vo svetle cieľov Košického vládneho programu. Košice, MV KSS v Košiciach, 1975. 
13; Sprievodca po Košiciach. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo, 1981. 6.
48 50 rokov KSČ v našom okrese Košice-mesto. Bratislava, ČTK na Slovensku, 1971. 22, 28. Porovnaj 
i Janovský, Jozef  (ed.): Košice: k 30. výročiu oslobodenia sovietskou armádou. Bratislava, Obzor, 1975. 
140; Rozman, Ladislav: Košice. Martin, Osveta, 1973. 202.
49 Roják, Dezider – Toman, Štefan: Odkaz minulosti : 100 rokov revolučného robotníckeho hnutia 
a KSČ v Košiciach 1870 – 1970. Košice, MV KSS a MNV – odbor kultúry, 1971. 348.; Štrkula, 
1965, cit. dielo 7.
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smierne významný dokument, ktorý vytvoril platformu novej vnútornej i zahraničnopolitickej 
orientácie Československa, dostal sa do povedomia našich národov v spojení s menom nášho 
mesta.“50 V tejto súvislosti možno hovoriť o pestovaní kultu KVP v Košiciach, 
odrazom čoho nebolo len vyhlásenie Župného domu za národnú kultúrnu pa-
miatku a zriadenie stálej expozície „revolučných tradícií“ východného Slovenska 
v ňom,51 ale aj pomenovanie jedného z rozľahlých košických obytných súborov 
práve po tomto dokumente (Sídlisko KVP), čím sa tento „budovateľský“ topos 
mesta fixoval do každodennej komunikačnej praxe obyvateľstva.  

Ku sklonku komunistického režimu sa mestské elity snažili pretlačiť do 
povedomia verejnosti ešte jeden obraz Košíc: mesto mieru. Nešlo o ľubovoľnú 
mentálnu reprezentáciu, ale o skutočný titul udelený mestu Svetovou radou mie-
ru v roku 1985 „ako ocenenie dlhoročného úsilia Košíc pri organizovaní Medzinárodného 
maratónu mieru a úsilia všetkých obyvateľov mesta za priateľstvo, mier a porozumenie medzi 
národmi.“52 Totiž už od roku 1952 košický maratón, druhý najstarší na svete, 
niesol názov „Medzinárodný maratón mieru“, čo komunistické úrady využíva-
li na propagáciu „mierového úsilia“ a „bratského internacionalizmu národov a 
národností Československa“.53 Skutočnosť, že sa z tohto titulu nestal ikonický 
obraz Košíc, zapríčinilo niekoľko faktorov. Keďže titul mestu udelila medziná-
rodná organizácia, v ktorej dominantnú pozíciu zastával Sovietsky zväz, stal sa 
po páde komunistického režimu v novembri 1989 tento prívlastok irelevantný. 
Napokon Košice neboli jediné mesto, ktorému bol titul udelený. V roku 1986 
dostala rovnaký titul aj Bratislava, ktorá mala taktiež snahu sebareprezentovať 
sa ako mesto mieru.

V období od roku 1990 do súčasnosti autori reprezentatívnych publikácií 
a predstavitelia mestskej samosprávy naďalej využívajú ikonický obraz Košíc 
ako metropoly východného Slovenska vzhľadom na jeho nepretržitú platnosť 

50 Rozvoj mesta Košíc vo svetle cieľov Košického vládneho programu. Košice, MV KSS v Košiciach, 
1975. 3. 
51 Šulc, Viliam: Dom Košického vládneho programu : expozícia Východoslovenského múzea Revolučné 
robotnícke a komunistické hnutie na východnom Slovensku. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo, 
1979. 144.
52 Martinček, Vladimír – Zima, Juraj (eds.): Medzinárodný maratón mieru v Košiciach 1924/1985. 
Košice, Východoslovenské vydavateľstvo, 1987. 40.
53 Porovnaj: Janovský, Jozef  – Karap, Ján (eds.): Košice mesto mieru. Košice, Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1990. 320.; Medzinárodný maratón mieru na trati Prešov-Košice 1952: 22. košický ma-
ratón, 1952. [s.n.]; 51. medzinárodný maratón mieru: 4.10.1981. Košice, Propagačná komisia OV 
MMM, 1981.
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a apolitickosť.54 Popri tomto tradičnom ikonickom obraze mestské elity v demo-
kratických podmienkach počas 90. rokov 20. storočia vyvinuli iniciatívu na nové 
zadefinovanie identity mesta a jeho dejinného významu. Košice štylizovali do 
úlohy nositeľa a šíriteľa morálnych hodnôt, z ktorých najpríznačnejšiu pre mesto 
zvolili toleranciu. Obraz Košíc ako mesta tolerancie mestské elity konštruovali 
na základe relatívne bezkonfliktnej, niekoľko storočnej každodennej koexisten-
cie tunajších rôznorodých etnických a náboženských skupín.55 Tým sa pokúšali 
o formovanie kolektívnej prináležitosti obyvateľov rôznej národnej alebo konfe-
sionálnej identifikácie k vlastnému mestu. Trend prekračovania úzko národných 
referenčných rámcov vytvárania obrazu tohto multikultúrneho mesta sa potvrdil 
aj v novom tisícročí. Predstavitelia Košíc pri príležitosti udelenia prestížneho 
titulu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 pri opätovnom „aktualizovaní“ 
identity mesta siahli po globálne uznávanom koncepte kreatívneho mesta, ktorý 
tvorí dominantný obraz Košíc v prvých dekádach 21. storočia.56

Záver

Intelektuálne a politické elity Košíc vytvárali v priebehu 19. a 20. storočia rôzno-
rodé obrazy mesta, nie všetky z nich sa však stali ikonickými obrazmi. Medzi tie, 
ktoré sa nimi nestali, boli obrazy založené na inštitucionálnom udelení určitého 
titulu, ako to bolo v prípade „slobodného kráľovského mesta“ alebo „mesta 

54 Dobossy, István – Kirst, Jozef  (eds.): Košice – Miskolc ~ Kassa – Miškovec : spoločné storočia 
v jednom regióne ~ közös évszázadok egy regióban. Košice; Miskolc, Mesto Košice – AMK; Miskolc 
Város Közgyűlése – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1999. 8.; Jiroušek, Alexander. 
Košice : metropola východného Slovenska. Košice, JES, 2007. 2. vydanie 2013. 144.; Jiroušek, Ale-
xander. Košice na prelome tisícročí. Košice, JES, 1998. 11.; Košice ako na dlani. Košice, JES, 2013. 
5.; Koránová, Mária. Košice ako na dlani. Košice, JES, 2000. 5.; Kovaľ, Peter. Košice. Košice, 
Typopress, 1994. 5. 
55 Porovnaj mentálne reprezentácie v publikáciách: Csalová, Kornélia – Tancsák, Ján: História 
košických Židov ~A kassai zsidóság története. Košice, Košický občiansky kruh, 2001. 7.; Ekumena 
Košice. Košice, Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice, 2001. 6.; Konečný, 
Anton et al. Ekumena Košice 1994 – 2011. Košice, Ekumenické spoločenstvo cirkví a nábo-
ženských spoločností na území mesta Košice, 2012. 6; Košický občiansky klub. Kassai Polgári Klub 
: popis činnosti KOK v rokoch 1998–2002~A KPK tevékenysége az 1998–2002-es években. Košice 
– Kassa, 2002. 5.; Šutaj, Štefan (ed.): Kľúče k dejinám Košíc : dejepisná čítanka. Košice; Prešov, 
Universum, 2009. 6. 
56 Beskid, Vladimír: Košice 2013 Európske hlavné mesto kultúry 2013s: Interface pred a po konci sveta. 
Košice, Košice – EHMK 2013, 2013. 194. Ku konceptu kreatívneho mesta porovnaj: Landry, 
Charles: The Creative City: A toolkit for Urban Innovators. London, Earthscan, 2000. 300.
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mieru.“ Takýmito titulmi disponovali aj iné, geograficky a kultúrne nie vzdialené 
mestá, čo znemožňovalo vytvoriť z týchto obrazov mentálne ikony špecifické 
pre jedno mesto. Z tohto dôvodu sa ikonickým obrazom Košíc nemohli stať 
ani obrazy tolerantného mesta, mesta turistiky a športu, socialistického veľko-
mesta či oceľového srdca republiky, pretože s nimi boli stotožňované aj iné 
mestá (Bratislava, Ostrava apod.). Pre väčšinu obrazov tohto typu je príznačné, 
že mohli plniť ikonickú funkciu iba v istom časovom úseku, v ktorom aktuali-
zovali momentálne želané, resp. predstavované zmeny identity mesta. To platí 
predovšetkým pre obrazy konštruované medzi rokmi 1948 – 1989, ktoré nena-
chádzali svoje miesto v reprezentáciách bežného obyvateľstva a plnili predovšet-
kým propagandistické funkcie. Za ikonické obrazy preto možno považovať iba 
tie obrazy mesta, ktoré sa vyznačovali ustálenou tradíciou vo vedomí lokálneho 
i celoštátneho obyvateľstva (metropolitné postavenie Košíc) alebo tie, ktorých 
ukotvenie sa vo vedomí obyvateľstva úspešne a rýchle etablovalo (Rákociho 
mesto v príslušných obdobiach). Z tohto javu vyplýva úzka korelácia v percipo-
vaní obrazu mesta na lokálnej a národnej úrovni. Ak nedošlo k zhode na oboch 
úrovniach, takýto obraz sa nestal pre mesto typický – nestal sa ikonou. 

Podľa toho, do ktorého štátneho útvaru Košice práve patrili, menil sa 
aj obsah a platnosť ikonických obrazov, nakoľko ich bolo potrebné interpreto-
vať, resp. dezinterpretovať v súlade s politikou identity konkrétneho politické-
ho režimu. V prípade obrazu metropolitného postavenia Košíc, ktorý pramenil 
z ich strategicko-politického významu ako centra rozľahlého regiónu v celoštát-
nom meradle, môžeme pozorovať značnú mieru kontinuity naprieč zmenami 
politických režimov, pričom konštruovaný obraz sa sémanticky prispôsoboval 
momentálnej geopolitickej pozícii Košíc. Preto pred rokom 1918 boli ozna-
čované ako hlavné mesto Horného Uhorska, zatiaľ čo v rokoch 1918 – 1938 
a po roku 1945 ako metropola východného Slovenska. V čase prináležitosti 
Košíc k horthyovskému Maďarsku obraz Košíc ako hlavného mesta Horného 
Uhorska ustúpil do úzadia v prospech dominantného obrazu Rákociho mesta. 
Vzhľadom na to, že obraz Rákociho mesta bol inštrumentalizačne konštruo-
vaný ako produkt maďarského nacionalizmu pri budovaní Košíc ako jedného 
z najvýznamnejších miest maďarskej národnej pamäti, tento obraz predstavoval 
ikonický symbol iba v mentálnych reprezentáciách maďarskej politickej a inte-
lektuálnej elity a vo vedomí obyvateľstva, ktoré sa stotožnilo s maďarským ná-
rodným programom. Pre slovenský národný príbeh bol práve pre tieto aspekty 
neprijateľný.

Z uvedenej dichotómie dvoch najdominantnejších ikonických obrazov 
Košíc v slovenskej a maďarskej kolektívnej pamäti (metropola východného 
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Slovenska verzus Rákociho mesto) vyplýva aj rozličné kvalitatívne umiestnenie 
Košíc na mentálnej mape oboch národných spoločenstiev: zatiaľ čo väčšina Slo-
vákov vníma Košice ako významné mesto zo strategicko-politického hľadiska, 
väčšina Maďarov z kultúrno-historického.
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Szerbia regionális fejlődésének 
történeti áttekintése

szÜgYi éva*

Szerbia az egykori Jugoszlávia legdifferenciáltabb területi szerkezettel rendelke-
ző tagköztársasága. A kétezres évektől kezdve európai uniós csatlakozási törek-
véseinek hatására a regionalizációs és decentralizációs folyamatok intenzívebbé 
váltak. Az ország bonyolult fejlődési pályán halad, a regionális fejlettségbeli kü-
lönbségek élesek. A regionális aszimmetria nem csak a fejlett és fejletlen régiók 
relációján mutatkozik meg, jelen van az urbánus és rurális, a központi és perifé-
rikus térségek közt, de megmutatkozik a X-es közlekedési folyosó mentén lévő 
területek és az attól távol eső területek közt is. 

Szerbiában a regionalizmus, a régió és a decentralizmus nem ismeret-
len fogalmak. Az országban a decentralizáció többször is megjelent a történe-
lem folyamán.1 A középszintű területi szerveződésnek a zsupánságok (tarto-
mány), a járások, a községközi regionális közösségek feleltek meg. Szerbiában 
a dekoncentrált hatalmi működésnek a körzetek tipikus példái. Lakosságának 
regionális identitása sok esetben erős, gondoljunk csak történelmi régiójára, Vaj-
daságra, amely nem az uniós csatlakozási törekvések nyomására jött létre. 

Az elmaradott területek felzárkóztatására már az első világháború után 
megalakult Szerb-Horvát-Szlovén (SzHSz) Királyságban törekedtek. A fejlett-
ségbeli különbségek mérséklését eltérő eszközökkel és intézkedésekkel pró-
bálták elérni, de sem az SzHSz Királyságban, sem Jugoszláviában, sem pedig  
a kétezres éveket követő időszakban nem hoztak tartós eredményt ezek az 
intézkedések. Az egyes régiók közötti fejlettségbeli eltérések igen nagyok: régiós 
szinten 1:7, önkormányzati szinten pedig 1:15 az arány. A szükséges intézményi 
háttér működésének hiányosságai, a nem megfelelő jogi szabályozás, a tényleges 
decentralizációtól való félelem megakadályozzák a leszakadó térségek sikeres 
felzárkóztatását. 

Szerbia regionális fejlődésének történeti áttekintése több szempontból 
is jelentős lehet. Elemezhető általa a történelem folyamán Szerbiában alkal-
mazott fejlesztési eszközök hatékonysága és az erőltetett kiegyenlítési politika 
eredményessége, ami a délkelet-európai területfejlesztés történetéhez hasznos 
hozzájárulás lehet. Módszertanilag a tanulmány szakirodalmi feldolgozásra és 

* Szügyi Éva. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécs. eva.szugyi12@gmail.
com
1 Pálné Kovács Ilona: A közigazgaztási régiók esélyei hazánkban. 2004, 952. www.matd.iif.
hu/04sze.html (letöltés: 2007. május 10.) 
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statisztikai adatelemzésre épül. 

I. Szerbia az első világháború után

Az 1918 végén megalakult SzHSz Királyság a széttört Monarchia egy tükör-
cserepére emlékeztetett nemzetiségi tarkasága és a területegységei közötti nagy-
fokú gazdasági-, regionális-, politikai fejlettségbeli, etnikai, vallási, kulturális és 
egyéb eltérések és sokszínűség tekintetében. Az új állam magalakulásától kezdve 
bonyolult szerkezettel rendelkezett. Ásványi kincsekben bővelkedő területén 
élő lakossága között vallási és nemzeti ellentétek feszültek: egyformán fanati-
kus hívők voltak a keresztény horvátok, a pravoszláv szerbek és a mohamedán 
bosnyákok. Az SzHSz Királyság sokszínűségét támasztja alá az a tény is, hogy 
négyféle pénznem és hat különféle adórendszer volt hivatalos használatban.2 Az 
ország egészére jellemző volt az agrárnépesség magas aránya, mely Szlovéniában 
is meghaladta az 50%-ot. Mezőgazdasági jellege ellenére az ország legfejlettebb 
tartománya Szlovénia után Vajdaság volt, melynek a két világháború közötti fej-
lődését jelentősen befolyásolták a jugoszláv állam strukturális problémái.3 

A háborút követő időszakot a nehéz gazdasági helyzet: a termelés visz-
szaesése, az áruhiány, az infláció jellemezte. A helyzetet súlyosbította, hogy az 
államhatalom gazdaságpolitikáját az a cél vezérelte, hogy a déli, fejletlen régiókat 
felzárkóztassa a gazdagabb, fejlettebb északi-, észak-nyugati területek kizsákmá-
nyolásával. 

Gazdasági fejlettség tekintetében már ebben az időszakban kirajzolódott 
egy észak-déli irányú fejlettségi tengely. A fejlett észak régiói Szlovénia, Hor-
vátország, Dalmácia és Vajdaság voltak. A legiparosodottabb, legfejlettebb ré-
gió Szlovénia volt. A fejletlen régiók „szűkebb” Szerbia, Bosznia-Hercegovina, 
Montenegró és Macedónia voltak. Az új államot alkotó régiók a megalakulást 
megelőző időszakban nem álltak egymással szoros gazdasági kapcsolatban.4

A központi hatalom általánosságban a szerbek érdekeit képviselte és arra 
törekedett, hogy a Vajdaságban élő magyarok és németek erejét gyengítse gaz-
dasági és egyéb eszközök alkalmazásával. Lehetőséget kínált erre a dinár, mint 
hivatalos fizetőeszköz bevezetése; a korona-dinár átváltási aránya 1:4 volt. A 
magyar és német tulajdonú pénzintézetek vagyonát zárolták, élükre kötelezően 
szláv nemzetiségű vezetőt kellett választani, illetve a meglévő szláv tulajdonú 
pénzintézetekbe olvasztották be ezeket a pénzintézeteket. Egyre nagyobb nyo-
mást gyakoroltak az ipari és kereskedelmi vállalatokra is, hogy szerb vezetőket 

2 Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Aula Kiadó, 1999. 376.
3 Nagy Imre: Szerbia társadalmi-gazdasági helyzete. In. Nagy Imre (szerk.): A Kárpát-medence 
régiói. Vajdaság. MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs−Budapest, 2007. 29−45. 
4 Vaska Géza: Jugoszlávia. Budapest, 1932. 104.
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válasszanak5. 
 Az ország területén különböző adókulcsokat alkalmaztak. Míg az ál-

lam többi tartományában öt-hat adófajta volt, addig Vajdaság 1925-ben 22 féle 
adóval volt sújtva, melyek egyikét, a „hadi adót”, csak ebben a tartományban 
fizettették meg.6 Az eltérő adózás fokozta az elégedetlenséget és a nemzetek 
közötti feszültséget, veszélyeztetve ezzel az állam stabilitását. A húszas években 
Vajdaságban az egy főre jutó adóegység négyszer nagyobb volt, mint a „szű-
kebb-szerbiai” (1. táblázat). 

1. táblázat: Egy főre jutó adó éves átlaga7

1920-as 
évek 

közepe
1928 1936-ban

egyenes adó földadó/1 hold

Vajda-
ság 290 din - 1 928 din Duna-

bánság 164,6 din 150 din

Szlové-
nia 192 din - 1 846 din Dráva-

bánság 108,4 din 21 din

Horvát-
ország 100 din - 1 336 din Száva-

bánság 116,9 din 32 din

Szerbia 70 din + Mon-
tenegró 783 din Morava-

bánság 45,2 din 21 din

- - - Boszina 554 din Drina-
bánság 47,9 din 20,5 din

- - - Dalmácia 693 din Vardár-
bánság 43,2 din 16 din

- - - - 454 din Tenger-
mellék 35,5 din 15 din

-
- - - - -

Ver-
bász-

bánság
30,9 din 15 din

- - - - - - Zeta-
bánság 42,1 din 6 din

Az 1934-ben hatályossá vált pénzügyi törvény értelmében házadót kellett fizetni 
az ötezernél nagyobb lélekszámú településeknek. Ezek azonban csupán Hor-
vátországra és Vajdaságra voltak jellemzőek, szemben az állam többi régiójának 

5 Arday Lajos: A jugoszláviai magyarság demográfiai, gazdasági és társadalmi helyzete 1944 és 
1989 között. Id. mű: Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. BIP Kiadó, Budapest, 
2002. 378.
6 Boarov, Dimitrije: Politička istorija Vojvodine. Novi Sad, 2001. 250.  
7 Gaćeša, Nikola L.: Agrarna reforma i kolonizacija u Banatu 1919-1941. Institut za izučavanje 
istorije Vojvodine, Matica Srpska, Novi Sad, 1941. 420.
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elaprózott, kislélekszámú hegyvidéki településeivel.8 A földadót szintén arányta-
lan mértékben határozták meg. Ennek elszenvedői is Horvátország és Vajdaság 
voltak. Az adóbehajtásnál és végrehajtásnál különbséget tettek a nemzetiségek 
között. A szerbek adóhátralékát rendszerint elengedték, míg a többi etnikum 
esetében a háromszori fizetésre való felszólítást követően elkobozták a vagyont, 
amit utána nyilvános árverésen kedvező feltételek mellett a szerbek kezére jut-
tattak9. 

Az új állam megalakulását követő egyik első intézkedése az agrárreform 
és a kolonizáció végrehajtása volt. A legnagyobb terhet Vajdaság viselte, hiszen 
az állam területén lévő 807 nagybirtokból 419 Vajdaságban volt.10 A földbir-
tokokat elvették a magánszemélyektől (a magánszemélyek tulajdonának 40-90 
százalékát sajátították ki), ami hatalmas csapás volt a gazdaságilag erős családok 
számára, de ez az intézkedés a községeket, az alapítványokat és az egyházakat 
is sújtotta. 

Példaként néhány bácskai községtől kisajátított terület kataszteri hektár-
ban (5 755 m²):

- Ada: a 2 334 kataszteri hektárból kisajátított 1 518 (65%), 819 kataszteri 
hektár községi tulajdonban maradt
- Mohol: a 4 812 kataszteri hektárból kisajátított 2 740 (57%), 2 072 ka-
taszteri hektár községi tulajdonban maradt
- Bácsföldvár: a 2 331 kataszteri hektárból kisajátított 1 395 (60%), 936 
kataszteri hektár községi tulajdonban maradt
- Titel: a 3 815 kataszteri hektárból kisajátított 2 263 (60%), 1 552 katasz-
teri hektár községi tulajdonban maradt
- Zenta: a 12 001 kataszteri hektárból kisajátított 7 819 (65%), 4 182 ka-
taszteri hektár községi tulajdonban maradt
- Magyarkanizsa: a 13 912 kataszteri hektárból kisajátított 5 740 (41%), 8 
172 kataszteri hektár községi tulajdonban maradt
- Szabadka: a 33 042 kataszteri hektárból kisajátított 15 363 (46%), 17 679 
kataszteri hektár községi tulajdonban maradt
- Újvidék: az 5 193 kataszteri hektárból kisajátított 1 141 (22%), 4 052 
kataszteri hektár községi tulajdonban maradt
- Boldogasszonyfalva (Gospođinci): a 4 375 kataszteri hektárból kisajátí-
tott 2 947 (64%), községi tulajdonban maradt 1 428 kataszteri hektár
- Csurog: a 8 217 kataszteri hektárból kisajátított 6 432 (78%), 1 785 ka-
taszteri hektár községi tulajdonban maradt11. 

8 Arday: 2002, i.m. 
9 Csuka János: A délvidéki magyarság története, 1918-1941. Budapest, Püski Kiadó, 1995. 499.
10 Jankov, Dragomir: Vojvodina. Propadanje jednog regiona, Novi Sad, 2005. 123. 
11 Jankov: 2015, i.m. 123.
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A végrehajtott agrárreform szintén a szerbek gazdasági erejének nö-
velését célozta meg az északi területeken élő magyarok és németek erejének 
megtörése mellett. Ezzel teljesen megváltoztatták a birtokszerkezetet. Az új 
földtulajdonosok gyakran bérbeadták a földjeiket a korábbi tulajdonosoknak és 
csak a termésért jelentek meg. Azzal, hogy a földosztásból jogtalanul és diszkri-
minatívan kizártak egyes nemzeteket, továbbra is föld nélkül maradt a Vajdaság 
akkori lakosságának nagyrésze, főként a magyar szegény parasztság.12 Az ag-
rárreform következményeit súlyosbította az is, hogy a kisajátított földterületek 
gépesítése abban az időszakban igen alacsony volt, a földművelést többnyire 
jobbágyok, cselédek végezték, akik szintén munkalehetőség nélkül maradtak a 
földosztást követően, ezáltal ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliek száma is. 
Ezek az emberek az agrárreform után munkalehetőség nélkül maradtak, majd 
közülük került ki a tengerentúlra kivándorloltak egy része; a többiek a városok-
ba özönlöttek, illetve a környező országokba vándoroltak. Ezzel is változott a 
társadalmi struktúra és a lakosság nemzetiségi összetétele.13

  Az agrárreform számos negatív gazdasági következménnyel járt: a kis-
birtokok létrehozásával lehetetlenné vált egy versenyképes, piacorientált paraszti 
gazdaság megszületése. Nagyobb gazdaságok kialakításával életképes gazdasá-
gok jöhettek volna létre, úgy azonban nem jutott volna földhöz minden délszláv 
parasztcsalád, továbbá az államnak nem is az volt a célja, hogy létrehozzon egy 
erős mezőgazdasági termeléssel foglalkozó réteget, sokkal inkább csupán a csa-
ládok megélhetésének a biztosítása és a kolonizáció, ami a nagyszerb államépítés 
fontos eszköze volt.14

1918 előtt az ipari üzemek 73 százalékát a fejlett északi területeken ala-
pították.15 Ezt a túlsúlyát az állam ezen része a későbbi időszakban is megőrizte 
(2. táblázat):

12 Gaćeša, Nikola L.: Privreda Vojvodine između dva svetska rata. Zbornik Matice Srpske za istori-
ju, 1980. 110.
13 Döme István: A szlavóniai magyarság. Magyar Néplap, (Eszék) 1951/6.II. 121−170.
14 Gaćeša: 1968, i. m. 287.
15 Bíró László: A jugoszláv állam 1918-1939. MTA Történelemtudományi Intézet, Budapest, 
2010. 336.
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2. táblázat: Vállalatalapítás a jugoszláv államban16

Régió
1918-ig alapított vál-

lalatok
1918−1939 között alapított 

vállalatok

Vállalat 
(db)

Vállalat 
(%) Vállalat (db) Vállalat (%)

Szlovénia 453 24,7 403 18,4

Horvátország 478 26,1 635 29,0

Dalmácia 70 3,8 97 4,4

Vajdaság 406 22,2 390 17,8

Bosznia-Her-
cegovina 145 7,9 129 5,9

Szerbia 249 13,6 428 19,5

Dél-Szerbia 22 1,3 99 4,3

Montenegró 2 0,4 12 0,5

Összesen 1831 100 2193 100

Az északi régiók üzemei nagyobb teljesítményt nyújtottak, a termelés értékének 
79%-át adták, az ipari munkahelyek több mint fele létesült Horvátországban és 
Szlovéniában, ugyanakkor a befektetett tőke több mint fele szintén itt realizá-
lódott. Vajdaság ipari előnye ebben az időszakban már jelentősen visszaesett a 
megkülönböztetett adózás következtében.17 A szerbiai vállalkozásokat ugyan-
is az állam adókedvezményben részesítette – a vajdasági vállalatokat átlagosan 
70%-kal magasabb adóval sújtották.  Így több vajdasági vállakozás Belgrádba, 
valamint az úgynevezett Ó-Szerbiába helyezte át telephelyét, ahol a városoktól 
ingyen telket és adókedvezményeket kaphattak.18 Akiknek viszont a székhelye 
Vajdaságban volt, nem tudtak verenyképesek maradni a déli vállalatokkal szem-
ben. Ezek mellett egyes vajdasági városokban bevezették a nem szláv cégtáb-
lákra a cégtábla adót, ezzel is diszkriminálva a más nemzetiségű vállakozásokat. 
Mindezekkel az intézkedésekkel megnehezítették a vajdasági vállakozások mű-
ködését, ami a vajdasági ipar fejlődését akadályozta. A vállalkozások megszűnése 
abból a szempotból is lényeges problémát jelentett, hogy a végrehajtott föld-
reform következtében munkanélkülivé vált lakosság egy részét az ipar foglal-
koztatni tudta, a vállalkozások működésének ellehetetlenítésével azonban újra 
megnövekedett a munkanélküliség. 

A déli területek iparára a kisiparok túlsúlya volt a jellemző. Mint az állam 

16 Bíró: 2010, i.m. 336. 
17 Gulyás László: A Vajdaság sorsa az első Jugoszláv Állam keretei között 1918-1941. In. 
Rubicon. 20 (2009), 5.
18 Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992, 246.
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minden intézkedését, az ipari fejlesztést is az jellemezte, hogy a déli területek 
felzárkóztatására helyezték a hangsúly az északi területek kárára, hiszen az északi 
területek lakossága „megbízhatatlannak“ lett minősítve etnikai összetétele miatt. 
Ezzel szemben a déli területeken túlnyomó többségében „megbízható“ szerbek 
éltek. Hogy ellensúlyozzák a horvátországi nehézipar jelentőségét, Dél-Szerbiá-
ban kormányzati támogatással konkurens vállalatokat alapítottak. Mivel a bank-
szektor központi szerepét (sok egyéb mellett) Belgrád vette át, lehetősége nyílt 
rá, hogy akadályozza az északi régiók további ipari befektetéseit. 

Az első világháborút követő időszakban a fejlettebb észak és a fejletle-
nebb déli területek közötti különbségek nem mérséklődtek. A regionális különb-
ségek jelentős konfliktusforrássá nőttek, mivel Belgrád saját, központi szerepé-
nek megerősítésére törekedett és a déli területek fejlesztését helyezte előtérbe, 
miközben figyelmen kívül hagyott számos fontos, elsősorban területi és szociális 
kritériumot. Ezt leginkább a költségvetés egyenlőtlen elosztása támasztja alá: az 
összköltségvetés 2/3-a szűkebb Szerbiában került felhasználásra beruházások és 
kormányzati szolgáltatások biztosítása formájában, miközben a Horvátország-
ban beszedett adóknak csupán a fele került felhasználásra helyben.19 A regionális 
ellentéteket a világgazdasági válság méginkább elmélyítette, aminek következté-
ben ismételten ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliek száma. A nagyobb et-
nikai, vallási közösségek szembe kerültek egymással. A strukturális problémákat 
a szerb politikai elit nem tudta megoldani. Ezek a belső konfliktusforrások és a 
német nagyhatalmi törekvések együttesen vezettek a jugoszláv állam felbomlá-
sához.20 

II. Szerbia a második világháború után

Az első világháború után létrejött Jugoszláv államot strukturális problémák jel-
lemezték, amelyeket fennállása ideje alatt nem sikerült mérsékelni. A második 
világháború után megalakult Jugoszláviában megpróbálták kiküszöbölni ezeket 
a problémákat, ezért az új állam föderatív kommunista államként lett megszer-
vezve. Mindez 1946-ban került alkotmányos keretek közé. Az új államot hat 
népköztársaság és két tartomány alkotta. Jugoszlávia fokozatosan „kicsúszott” a 
sztálini Szovjetunió öleléséből21 és el nem kötelezett szocialista ország lett. 

Jugoszlávia a Szovjetunióval való szakítást követően olyan utat kere-

19 Rotschild, Josef: Jugoszlávia története a két világháború között. Jate Történész Diákkör Studium 
Füzetek 4, Szeged, 1996. 105.
20 Jelavich Barbara: A Balkán története. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 753.
21 Hajdú Zoltán: Etnikai összetétel, nemzeti konfliktusok, In. Horváth Gyula−Hajdú Zoltán 
(szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Magyar Tudományos Aka-
démia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 2010. 119−145. 
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sett, amely megkülönbözteti a többi szocialista országtól.22 Kialakult a munkás 
önigazgatás modellje, az államigazgatás decentralizálódott, sok állami funkció, 
különösen helyi keretben, mindinkább a polgárok önigazgatásának jellegét öl-
tötte fel, a gazdasági rendszer gyökeres változáson ment át.23 A gyors társadalmi 
szerkezetváltás és a gyors iparosítás az életszínvonal emelkedését eredményezte. 

1955-ben megjelent az új községekről és járásokról szóló törvény,24 mely 
új területi felosztást állapított meg, melyek alapján megalakultak a kommunák 
(községek) és a kommunák közösségei (járások). A törvény nagyjából körvo-
nalazta a kommunális rendszer társadalmi-, politikai és szociális felépítését. A 
rendszer alapját a községek képezték. A helyi közösségek belső mozgatórugója 
elvileg elég erőteljes volt ahhoz, hogy az elmaradottabb községek fokozatosan 
felzárkózzanak. A községeket több település alkotta, amelyek helyi kormányza-
tok voltak. Illetékességük kiterjedt minden olyan kérdésre, melyet a törvény nem 
kifejezetten a köztársasági vagy a szövetségi szervek hatáskörébe utalt. Ide tarto-
zott a gazdaság szervezése, a közművek és a közszolgáltatás irányítása, továbbá 
a területükön működő iparvállalatok irányítása is. Így volt ez a körzetek (a kö-
zépszint) 1974-ben bekövetkezett megszüntetéséig, miután a tagköztársaságok 
és autonóm tartományok alapját a megmaradt 530 község alkotta.25

1948 és 1952 között a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt az össz-
termelés és az ipari termelés, amely a háborút követő tíz évben az 1939. évinek 
a 2,5-szeresére nőtt. Ezzel együtt módosult a társadalmi össztermelés szerke-
zete is: az ipar részesedése az 1947. évi 33%-ról 1955-ben 40%-ra emelkedett. 
Ennek következtében nőtt a foglalkoztatottság és az egy főre jutó nemzeti jö-
vedelem. Mivel az ország alapeszközeit és erőfeszítéseit a nehézipar építésére 
összpontosította, nem volt megteremtve a feltétel az egyes gazdasági ágazatok 
egyenletes fejlesztésére. A könnyűipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a kom-
munális építkezés leszakadása következtében hiány mutatkozott közfogyasztási 
cikkekben, élelmiszerben, nyersanyagban, reprodukciós anyagban és a szállítás-
ban. Ez zavart keltett a piacon, az árak felszöktek, drágult az építkezés, a reális 
kereset pedig nem nőtt. A problémák leküzdésére decentralizálták a beruházást. 
A hatvanas évek elején ezért szövetségi, köztársasági és helyi beruházási alapokat 
hoztak létre, amelyekkel ösztönözték a nehéziparon kívüli gazdasági ágazatokat. 
Igyekeztek növelni a mezőgazdasági befektetéseket, egybehangolni a nehézipart 

22 Illés Iván: A Nyugat-Balkán országainak belső tagozódása, In. Horváth Gyula−Hajdú Zol-
tán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Magyar Tudományos 
Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 2010. 71−100. 
23 Vrcinac, Juliana: A Jugoszláv kommunista szövetség rövid története. Fórum Könyvkiadó, Novi Sad, 
1963. 609.
24 Opšti zakon o uređenju opština i srezova.
25 Opšti zakon o uređenju opština i srezova, törvénymódosítás.
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és a tartós fogyasztási cikkeket gyártó ipart, a gazdasági és nem gazdasági befek-
tetéseket, növelni a lakás- és kommunális építkezéseket. 

Egészében Jugoszlávia közigazgatását és gazdaságát a 70-es évekig a 
centralizáció-decentralizáció kettőssége jellemezte. Egyrészt a közigazgatás és 
a gazdaság terén bizonyos jogköröket és döntési lehetőségeket szövetségi szint-
ről köztársasági, tartományi, illetve kommunális szintre delegáltak. Másrészről 
továbbra is a hatalmi párt kezében összpontosult a társadalmi és gazdasági fo-
lyamatok irányítása. 

A háborút követően Jugoszlávia igyekezett felzárkóztatni az elmaradott 
területeket és köztársaságokat. Fokozta a beruházások összegét, átengedte a jö-
vedelmi adót Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában és Macedóniában és 
külön költségvetési juttatásokat adott nekik. A decentralizmust az 1974-es alkot-
mány tovább erősítette. A tagköztársaságok és autonóm tartományok kompe-
tenciái az új alkotmánnyal tovább bővültek.26

A lakosság gazdasági szerkezete a második világháborút követő idő-
szakban lényegében módosult. Az agrárnépesség aránya az összlakossághoz 
viszonyítva csökkent: 1948-ban még 67,2% volt, 1981-re már csak 20%. Ezzel 
együtt csökkent a falusi lakosság száma, valamint megváltozott a korszerkezete is 
az idősebb népesség javára, akik jórészt gazdaságilag inaktívak voltak.27

A lakosság gazdasági szerkezetének változásával és az agrárnépesség 
csökkenésével csökkent a munkanélküliség is. A városba áramló lakosság az 
iparban és az állami szektorban tudott elhelyezkedni. Az állami szektorban az 
összfoglalkoztatottak száma országos szinten 1952 és 1990 között 1 684 ezerről 
6 470 ezerre nőtt (3. táblázat). 

26 Bandin, Tomislav: Vajdaság gazdasága és az egységes piac. In. Létünk. 2 (1972), 1. 19−38.
27 A Statisztikai Hivatal adatai alapján.
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3. táblázat: Az állami szektorban dolgozók száma ezerben28

Év Jugo-
szlávia

Bosznia-Her-
cegovina

Monte-
negró

Horvát-
ország

Mace-
dónia

1952 1 684 265 30 461 89

1990 6 470 1 026 159 1 510 507

Index 384 387 530 327 570

Szlové-
nia Szerbia Szűkebb 

Szerbia Koszovó Vajda-
ság

1952 256 583 384 37 162

1990 786 2 482 1 669 209 604

Index 307 426 435 564 37,3

1952 és 1990 között Jugoszláviában a társadalmi termék meghatszorozódott; az 
átlagtól lassabban nőtt Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban és Montenegró-
ban. A fejletlen területek közül egyedül Macedóniában növekedett gyorsabban 
az átlagtól. Országos szinten a legnagyobb fejlődést Vajdaság és Szlovénia érte 
el (4. táblázat). 

4. táblázat: A társadalmi termék növekedése 1952−199029

Jugo-
szlávia

Bosz-
nia-

Herce-
govina

Monte-
negró

Hor-
vátor-
szág

Mace-
dónia

Szlové-
nia

Szerbia Koszo-
vó

Vajda-
ság

6.1 5.2 5.8 5.7 6.8 6.6 6.2 5.4 7.5

A társadalmi termék növekedése sem időben, sem területileg nem volt ki-
egyensúlyozott: az új ipari gyárak beüzemelésének és a mezőgazdasági termelés 
függvényeként változott. Az egy főre jutó társadalmi termék értékét ezen felül 
befolyásolta a lakosság természetes szaporulata is. 1952-ben az egy főre jutó 
társadalmi termék 3 556 dinár volt, 1990-ben 4,3-szor nagyobb, 15 317 dinár. Az 
egy főre jutó társadalmi termék Vajdaságban nőtt a legtöbbet és Koszovóban a 
legkevesebbet.30

A jelentős növekedés ellenére a fejlett és fejletlen területek közötti kü-
lönbségek 1952 és 1990 között még jobban kiéleződtek: 1952-ben a Szlovéniá-
ban megvalósított társadalmi termék érteke 4-szer, 1990-ben viszont már 9-szer 
nagyobb volt, mint Koszovóban. 

28 A Statisztikai Hivatal adatai alapján.
29 A Statisztikai Hivatal adatai alapján.
30 A Statisztikai Hivatal adatai alapján.
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5. táblázat: A társadalmi termék növekedése (ezerben) 31

1952 1990 Növekedési 
koeficiens 

1952=1

Jugoszlávia 3 556 15 317 4,3

Bosznia-Herce-
govina

3 204 10 326 3,2

Montenegró 2 940 10 989 3,7

Horvátország 4 068 19 424 4,8

Macedónia 2 397 9 762 4,1

Szlovénia 6 102 30 822 5,1

Szerbia 3 105 14 052 4,5

Szűkebb Szerbia 3 422 16 064 4,7

Koszovó 1 561 3 349 2,2

Vajdaság 3 005 18 666 6,2

1990-ben az 1952-es évhez képest az ipari termelés 13,1-szer nagyobb volt. 
A legnagyobb növekedés Montenegróban, Macedóniában, szűkebb Szerbiá-
ban és Bosznia-Hercegovinában valósult meg. Az ipar éves növekedési rátája 
különböző volt köztársaságonként és tartományonként. Az ipari termelés 1956 
és 1990 között átlagosan országos szinten 6,5 százalékkal nőtt. Az átlagtól ala-
csonyabb növekedési rátát valósított meg Horvátország, Szlovénia és Koszovó. 
Az országos éves növekedési átlagot Vajdaság és Bosznia-Hercegovina érték 
el, míg az átlagtól nagyobb növekedési rátát valósított meg szűkebb Szerbia és 
Montenegró.

Bár az iparosítás finanszírozásához a második világháborút követő évek-
ben Vajdaság jelentősen hozzájárult országos szinten, magában az autonóm 
tartományban nem történtek ipari jellegű befektetések. Így például mint agrár-
terület, logikus lett volna, hogy mezőgazdasági gépgyárakat hozzanak létre a 
területén. Ezzel szemben ezeket a gyárakat Belgrád területén alapították meg. 
Ugyanígy a későbbiek során, az ún. „modern ipar” kiépítésekor sem telepítet-
tek gyárakat Vajdaságba. Háztartási gépgyárakat hoztak létre Nisben (Szerbia), 
Banja Lukában (Bosznia-Hercegovina), Szkopjeban (Macedónia) és Cetinjén 
(Montenegró), továbbá Horvátországban és Szlovéniában. Vajdaság diszkrimi-
nációját az iparosítás területén tovább növelte, hogy a már meglévő ipari gyárak 
és üzemek egy részét leszerelték és Szerbiába, valamint a fejletlen területekre 
telepítették át. Vajdaságban csupán az ötvenes éveket követően alapítottak új 

31 A Statisztikai Hivatal adatai alapján.
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ipari létesítményeket, megváltoztatva ezzel a lakosság társadalmi struktúráját. Az 
iparosítás következményeként jelentőssé vált a lakosság faluról városra történő 
migrációja, amely egyidőben a falusi lakosság elöregedését eredményezte. A me-
zőgazdaság részesedése a megtermelt javakban jelentősen csökkent: az 1970-es 
években a korábbi évek 59%-ához képest mindössze 31%-át adta Vajdaság tár-
sadalmi össztermékének32. 

Mivel a Jugoszláviát alkotó tagállamok fejlettségüket tekintve nagymér-
tékben eltértek egymástól és ezeket a különbségeket az állam mindenképpen 
csökkenteni akarta, elsősorban pénzügyi megoldást kellett találni a fejletlen te-
rületek felzárkóztatására. Emellett technikai és szakértői segítséget, elasztikus 
hitelpolitikát és vissza nem térítendő kölcsönöket biztosítottak a fejletlen terü-
leteknek a köztársasági költségvetésből. Az alapvető pénzügyi forrás a fejletlen 
köztársaságok és Koszovó fejlesztésére a Jugoszláv Szövetségi Föderatív Köz-
társaság Fejletlen Régióinak Fejlesztési Alapja volt. Az alap csak azoknak a te-
rületeknek biztosított kölcsönöket, amelyeket a szövetségi törvény értelmében 
fejletlennek nyilvánítottak. Az alap 1965-ös megalakulását megelőzően is létez-
tek Jugoszláviában bizonyos gazdasági befektetésekre szánt eszközök, évente 
meghatározva minden fejletlen területre külön-külön. Az 1961-1965-ös idő-
szakban a fejletlen területek 1 950 millió dinár támogatásban részesültek.33 Az 
ily módon történő fejlesztések kísérése azonban nehézkes és bonyolult volt és 
ennek kiküszöbölésére született meg a Jugoszláv Szövetségi Föderatív Köztár-
saság Fejletlen Régióinak Fejlesztési Alapja. Minden ötéves tervben meg volt 
határozva, hogy a társadalmi termék hány százalékát kapja meg az alap fejlesztési 
célokra. 

32 Hornyák Árpád: Tito zászlaja alatt. In. Rubicon. 20 (2009), 5.
33 Gulyás László: Regionalizáció, regionalizmus és nemzeti kérdés a titói Jugoszláviában. In. 
Tér és Társadalom. 23 (2009a), 2. 155−169.
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6. táblázat: A Jugoszláv Szövetségi Föderatív Köztársaság 
Fejletlen Régióinak Fejlesztési Alapjának eszközei34

Jugoszlávia Bosznia-Her-
cegovina

Montenegró Macedónia Koszovó

Idő-
szak

milliárd 
dinár-
ban

% milliárd 
dinár-
ban

% milliárd 
dinár-
ban

% milliárd 
dinár-
ban

% milliárd 
dinár-
ban

%

1966−

1970

8.9 100 2.7 30.7 1.2 13.1 2.3 26.2 2.7 39.0

1971−

1975

24.6 100 8.0 32.4 2.8 11.4 5.6 22.9 8.2 33.3

1976-

1980

76.9 100 23.5 30.6 8.3 10.8 16.6 31.6 28.5 37.0

1981-

1985

214.3 100 56.7 26.4 19.8 9.2 44.3 20.9 93.5 43.6

1986-

1987

81.1 100 23.8 29.3 7.4 9.1 13.7 16.9 36.2 44.7

1988-

199035

- 100 - 24.6 - 6.2 - 16.9 - 52.3

Az alap eszközei mellett a köztársasági költségvetésből egyéb pénzügyi forrá-
sokat is biztosítottak többek között a társadalmi tevékenységek fejlesztésére. A 
költségvetésből átutalt fejlesztési eszközök 1966 és 1988 között 149,4 milliárd 
dinárt tettek ki. Mindezek felett a szövetségi költségvetésből további 13 milli-
árd dinárt juttattak fejlesztési célokra Montenegróba és Koszovóba különböző 
fejlesztési törvények alapján.36 Az erőfeszítések és támogatások ellenére a fejlett 
és fejletlen területek közötti különbség továbbra is megmaradt, különösen a leg-
fejlettebb Szlovénia és a legfejletlenebb Koszovó összehasonlításában. Koszovó 
növekvő elmaradottsága növelte az albánok elégedetlenségét. A fejlődés elmara-
dása egyrészt a lakosság nagy népszaporulatának következménye, ami bármek-
kora támogatást képes lett volna felemészteni.37 Másrészt a támogatások nem 
megfelelő felhasználása eredményezte. Míg a fejlesztési eszközöket a fejlett terü-

34 A Statisztikai Hivatal adatai alapján
35 A magas infláció miatt nem lehetséges az összehasonlítás.
36 Gulyás: 2009a, i.m. 155−169.
37 Gulyás László: Politika, gazdaság és nemzeti kérdés a titói Jugoszláviában, 1945−1980. In. 
Rubicon. 20 (2009), 5.



Szügyi Éva

252

leteken a meglévő intézmények és infrastruktúra fejlesztésére fordították, addig 
a fejletlen területeken új intézmények építésére fordították olyan luxus feltételek 
mellett, amely nem volt indokolt és nem is engedhették volna meg maguknak 
ezek a területek. Ez azt jelenti, hogy új iskolák, állami hivatalok, könyvtárak 
épültek indokolatlanul nagy számban, amelyek túl sok eszközt emésztettek fel, 
miközben kevesebb és szerényebb épületek is megfeleltek volna a célnak, illetve 
olykor elegendő lett volna a meglévő intézmények felújítása. A fejlett területek: 
Szlovénia, Horvátország és Vajdaság az újraelosztás szenvedő alanyai voltak. A 
fejletlen területek viszont a pénzügyi támogatások ellenére sem tudtak felzár-
kózni. Ez növelte az országon belül a társadalmi feszültségeket, ami végül az 
ország széthullásához vezetett. 

III. Regionális fejlődés a balkáni háborút követő időszakban

A volt Jugoszlávia szétesése, amelynek egyik oka a nagy területi fejlettségbeli 
különbségek, a fejlett észak és a fejletlen dél közötti egyenlőtlenségek, politikai 
és etnikai különbségek voltak, több kicsi, egymással konkuráló piacgazdaság lét-
rejöttét eredményezte.38 A nyugat-balkáni országok közötti eltérés regionális fej-
lettség tekintetében lényegében mindig is jelentős volt, ám a kilencvenes évek bal-
káni háborúja után tovább nőtt. Szlovéniában, a legfejlettebb tagköztársaságban 
ment végbe leggyorsabban a belső rendszerváltás, Horvátországban, amely 
szintén a fejlett tagállamok közé tartozott, a véres háború miatt már lassabban 
történhetett meg ugyanez. Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában az elhúzódó 
háború miatt legnehezebben történt meg a rendszerváltás. Szerbia ezek után 
még Montenegróval alkotott államszövetséget, míg végül Montenegró is önálló 
állammá lett. A megváltozott területi kérdések, a háborús veszteségek, az újon-
nan létrejött államok átrendezett belső területi tagozódása új dimenzióba helyez-
te a balkáni országok területi egyenlőtlenségének kérdését. Az újonnan létrejött 
államok területi szerkezete és területi fejlődése torzzá és egyenetlenné vált, az 
átalakulási folyamatok pedig mind a mai napig nem fejeződtek be. A balkáni 
háború következtében mélyen gyökerező szomszédsági ellenségképek alakultak 
ki, amit a háborút megélt generációk tovább örökítenek utódaikra. A köztudat-
ban a „Balkán” kifejezés még a közelmúltban is negatív jelentéstartalommal bírt; 
bűnözést, erőszakot, vallási és etnikai feszültséget társítottak hozzá.39 A balká-
ni országok mindamellett, hogy egyesek továbbra is belső bizonytalanságokkal 
küzdenek, igyekeznek megfelelni az Európai Unió kihívásainak is, hogy tagsági 

38 Simić, Predrag: Polovi razvoja i regionalizam u Francuskoj, Izazovi evropskih integracija. In. 
Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija. 2 (2009), 6. 59−72. 
39 Muminović, Saša−Pavlović, Vladan: Atraktivnost investiranja u Republici Srbiji, Finansije, LXII. 
1−6, 2007. 44.
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státuszt nyerjenek. 
A nyugat-balkáni országok közötti együttműködés szintén az Európai 

Uniós csatlakozás lehetőségének fényében történik, miközben ezek az országok 
nem ismerik fel, hogy valójában saját érdekük megvalósításáról van szó. A regio-
nális együttműködés regionális integrációhoz vezet, melynek megvannak a gaz-
dasági, politikai és biztonsági komponensei. Az EU csatlakozás a legtöbb állam 
számára perspektívát jelent. Ennek felismerésével az országok statisztikai régió-
kat alakítottak ki. A nyugat-balkáni országok kijelölték a régióhatárokat, kialakí-
tottak egy formális intézményrendszert, meghozták a nemzeti szintű fejlesztési 
stratégiát és ennek mentén a lokális (régió és önkormányzati szintű) fejleszté-
si stratégiákat és terveket. Ezeket a folyamatokat azonban nem követte teljes 
egyetértés az újonnan létrejött országokban. Ugyanakkor a korrupció, a szer-
vezett bűnözés és az etnikai feszültségek szintén akadályozzák a regionalizáció 
megvalósulását.40 

A balkánon kialakult és éveken át elhúzódó ellentétekre a nemzetközi 
közösség külső beavatkozással válaszolt. Szerbia belpolitikájára is próbált nyo-
mást gyakorolni, de érdemi sikert nem ért el. 1999. márciusában a NATO nem-
zetközileg nem legitimált légi háborút indított Szerbia ellen. Ez a támadás sajá-
tos érzéseket keltett a szerb társadalomban,41 melynek a mai napig érezhetők a 
hatásai, különösen, mikor az ország NATO-hoz való csatlakozásának kérdése 
kerül előtérbe.42 A szerb társadalom többségében tisztában volt azzal, hogy ez 
a légicsapás az ENSZ felhatalmazása nélkül indult és ütközik a nemzetközi jog-
gal. A lakosság országszerte különböző eszközökkel adott hangot véleményé-
nek, miszerint elítéli a háborút. Ugyanakkor többségében már tisztában voltak 
azzal, hogy a Milošević által képviselt politikával szakítani kell. A következő 
választáson tehát megbukott az addigi kormány és végre teret kapott a demokra-
tizálódás. Azonban, hogy ez a folyamat mennyire nehézkesen indulhatott be, az 
is alátámasztja, hogy a rendszerváltás utáni első, a változásokat és az Európához 
való közeledést leginkább támogató és szorgalmazó szerb kormányfő 2003-ban 
gyilkosság áldozatává vált. Halálának felelősei azóta is ismeretlenek.

A regionalizáció elméleti kérdését Szerbiában nagyon széles spektru-
mon értelmezik: „közigazgatási-területi felosztás”,43 „politikai-területi autonómia”,44 

40 Madžar, Ljubomir: Regionalna dimenzija decentralizacije državne uprave. Ministarstvo Finansije 
RS, 2008. 14.
41 Hajdú: 2010a, i. m. 119−145. 
42http://2012.izbori.org.rs/tag/slobodan-antonic/  http://www.hirextra.hu/2012/02/15/
szerbia-fogynak-az-unios-csatlakozas-hivei/ 
(letöltés: 2012. április 7.)
43 Jovičić, Miodrag: Regionalna država – ustvnopravna studija. Vajat, Beograd, 1996.
44 Komšić, Jovan: Evropski političko-pravni pristup decentralizaciji i regionalizaciji. In: Kosta 
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„olyan mértékben kell regionalizálni, hogy az ország unitárius államberendezése továbbra 
is megmaradhasson”.45 A regionalizmus bizonyos fajtái rokoníthatók a „lokálpatri-
otizmus, partikularizmus, szecesszionizmus” által behatárolt fogalmi eszköztárral.46 
Ezek különböző államberendezések keretei között jelentkezhetnek: unitárius, 
regionalizált, föderatív.47 Csak az Európai Uniós csatlakozás után dőlhet el lé-
nyegében az országban, hogy „a regionalizmus integratív, autonomista vagy dezintegratív 
folyamatai erősödnek-e fel.”48

Szerbiát a kétezres évek közepétől az európai uniós csatlakozási törek-
vések és az orosz befolyásoltság egyaránt jellemzi. Az uniós elvárásoknak meg-
felelően újra kellett gondolnia gazdasági, szociális, jogi és egyéb struktúráit és át 
kellett szerveznie azokat, ezzel egyidejűleg meg kellett oldania a régiók kérdését 
és a csatlakozás feltételeként a Koszovóval való viszonyát is rendeznie kell. Ez 
utóbbi még várat magára. Szerbia meghatározta NUTS rendszerét, elfogadta a 
regionális fejlesztés legfontosabb dokumentumait, kiépítette a regionális fejlesz-
tés intézményi infrastruktúráját és megkezdte jogrendszerének összehangolását 
az uniós jogrendszerrel. 

A törvény ún. statisztikai régiókat határoz meg, amelyek nem rendel-
keznek teljes autonómiával azon eszközök felett, amelyeket az EU különböző 
fejlesztési alapjai hagyhatnak számukra jóvá a regionális fejlesztési projektjeik-
re.49 Szerbiában a régiók létrehozásával a törvény50 mindössze meghatározza, 
hogy mely községek illetve városok tartoznak egy-egy regionális fejlesztési ügy-
nökség hatáskörébe. Eždenci szerint Szerbiában a regionalizáció a tér régiókra 
történő felosztását jelenti.51 Ez a lehatárolás pedig inkább csak politikai- és jogi 

Josifidis (szerk.) Evropske regionalne politike s osvrtom na perspektive Vojvodine. Univerzitet u Novom 
Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, Novi Sad, 2007. 65−96.
45 Nikolić, Goran: Novi predlog za statističku regionalizaciju Srbije, Izazovi evropskih 
integracija. In. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija. 2 (2009), 6. 43−57. 
46 Milosavljević, Bogoljub: Sistem lokalne samouprave u Srbiji. Stalna Konferencija Opština 
i Gradova, Beograd, 2009. 208.; Vuletić, V–Vukelić, J.: Odnos političke elite Srbije prema 
regionalizaciji – Izazovi evropskih integracija. In. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija 
2 (2009), 6. 117−133.
47 Horváth Gyula: Európai regionális politika. Dialog Campus Kiadó, Budapest−Pécs, 2003. 340. 
48 Hajdú Zoltán: Államosodási folyamatok 1990 után. In. Horváth Gyula−Hajdú Zoltán 
(szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Magyar Tudományos Aka-
démia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 2010b. 43−71.
49 Lilić, Stevan: Regionalizam, EU i pravni okvir regionalizacije Srbije, Izazovi evropskih 
integracija. In. Časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija 2 (2009), 6. 7−21.
50 Zakon o regionalnom razvoju
51 Eždenci, Ivica: O ciljevima i pokazateljima regionalnog razvoja, Centar za starteško ekonomska 
istraživanja, „Vojvodina – CESS”, 28−29. sz. Vlada AP Vojvodine, 2011. 4.
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szinten történt és nem gazdasági és kulturális szempontok figyelembevételével. 
Csakúgy, mint más nyugat-balkáni országok esetében, a NUTS rendszer kiala-
kítását Szerbiában is egyszerűen teljesíthető kötelező feladatként értelmezték. 
Szerbiában két NUTS 1-es régió − Észak- és Dél-Szerbia −, öt NUTS 2-es 
régió − Vajdaság régió, Belgrád régió, Sumádia- és Nyugat Szerbia régió, Dél- és 
Kelet Szerbia régió és Koszovó és Metóhia −, valamint 30 NUTS 3-as régió van. 
Kevés a történelmi régió (Vajdaság, Koszovó NUTS 2 szinten, valamint néhány 
kisebb földrajzi egység, mint Raška és Sandžak), a NUTS 3-as szint elaprózott, 
ami eleve akadályozza a decentralizáció megvalósulását. Ez ugyanakkor kedvez a 
centralista beállítottságú államvezetésnek. 

Bár Szerbia kialakította NUTS rendszerét és általában sokat tett a ki-
egyensúlyozott regionális politika megvalósulásáért, az országon belül Vajdaság 
és Koszovó helyzete mégis speciális: egyrészt amiatt, hogy egyidejűleg jelennek 
meg régióként és autonóm tartományként, másrészt Koszovó egyoldalúan kiki-
áltott függetlensége miatt. Az aszimmetrikus rendszer megmutatkozik a régiók 
eltérő kezelése mentén is: Vajdaság és Belgrád közjogi régió önkormányzati jelle-
ge és a másik három régió eltérő kezelése miatt, melyek közül Koszovó de facto 
nem része Szerbiának. 

A regionalizmus és a decentralizmus megvalósulására befolyással van az 
éppen aktuális hatalom ezen folyamatokhoz való viszonya. A gyakran változó 
hatalommal változnak a minisztériumok hatáskörei, ezzel a regionális fejlesztés 
és a decentralizáció feladatköre is mindig más minisztérium keretei közé kerül, 
ami szintén nagyban hátráltatja megvalósulásukat. Az eddigi regionális fejlesz-
téspolitika várt pozitív hatásai egyelőre elmaradtak. Az országot a negatív de-
mográfiai folyamatok jellemzik, a lakosság átlagéletkora alapján Szerbia egyike a 
világ legelöregedettebb lakosságával rendelkező országainak. Regionális szinten 
e tekintetben is nagyok az eltérések, csakúgy, mint a népsűrűséget nézve. A la-
kosság belső migrációjára jellemző, hogy a fejletlen déli területekről a lakosság 
Belgrádba és annak agglomerációja felé áramlik, valamint Vajdaság déli részére, 
Újvidékre és Újvidék agglomerációjába. 

Az észak-déli fejlődési tengely mai napig élesen kirajzolódik. A gazdasá-
gi fejlettség tekintetében extrém példa Belgrád évi 40%-os GDP hozzájárulása 
szemben a Dél- és Kelet-Szerbia régió évi 13%-os GDP hozzájárulásával. De 
példaként említhető a munkanélküliség is: az országos átlag 9,16%, Belgrádban 
ehhez képest mindössze 7,12%, a déli régiókban azonban majdnem eléri a 10%-
ot is. A gazdaság Belgrád régióban és Dél-Bácska körzetben koncentrálódik. A 
főváros és a főbb városi centrumok elsősorban szolgáltatás alapú gazdasággal 
rendelkeznek, de jó pozíciókat tudhatnak magukénak az ipari funkciók terén is. 
A gazdaság leépülése főként a déli régiókat sújtja, melyek fejlettségi szempont-
ból egyértelműen leszakadóban vannak. Ezekre a területekre jellemzőek a tartós 
szociális problémák és a hagyományos ipari terek körében az egyoldalú gazda-
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ságszerkezet. Vajdaság régió egyes körzeteinek fejlettsége terén nagy eltéréseket 
mutat: míg a dél-bácskai körzet egyike az ország legfejlettebb területeinek, addig 
a dél-bánáti határ menti területek a déli régiókhoz hasonlóan elmaradottak. Az 
ország legfejlettebb régiója − a tercier szektor, a bankok, a kereskedelmi-, kom-
munikációs- és közlekedési vállalatok központja és egyben közlekedési csomó-
pont − Belgrád régió, amely képes a fejletlen és rurális területekről beköltöző 
lakosságot befogadni és foglalkoztatni. 

Összegzés

Az első világháború után megalakult Jugoszláv államban már megfigyelhető volt 
a gazdasági fejlettség terén egy észak-déli irányú lejtő, amely tartósan megmaradt 
és fontos szerepet játszott az első, majd a második világháború utáni Jugoszláv 
állam felbomlásában is. Bár mindkét állam vezetése igyekezett különböző eszkö-
zökkel és mechanizmusokkal mérsékelni a fejlettségbeli eltéréseket, ezek még-
sem hozták meg a várt eredményt. 

Korszakonként változó tartalmakat kapott a decentralizáció, a 
föderalizáció és a regionalizáció kérdésköre. A fejlesztések terén az elmaradott 
területek felzárkóztatására törekedtek a fejlett területek érdekeinek és számos 
egyéb, demográfiai, gazdasági, szociális és más tényező figyelmen kívül hagyása 
mellett. A fejletlen területek fejlesztése terén nem történt mérhető pozitív vál-
tozás, ezért a fejlett régiók egyre nehezebben viselték az újraelosztási terheket 
és egyre inkább megkérdőjelezték azok jogosságát. Ez növelte a társadalmi- és 
etnikai feszültséget a Balkánon, ami újabb háborúhoz vezetett. 

Szerbiában a regionális fejlesztéshez hasonlóan a decentralizációnak is 
hagyományai vannak. Azonban az unitarista eszmék mindig megtalálják a tá-
mogató tömeget és a regionalizáció, valamint a decentralizáció megvalósulásá-
ra nagy befolyással van az éppen hatalmon lévő politikai elit viszonyulása az 
említett folyamatokhoz. Történetileg semmiképpen sem kerülhető meg Szerbia 
soknemzetiségi jellege sem. 

Összességében elmondható, hogy a Balkán-félszigeten évszázadok 
óta erős az etnikumok közötti feszültség, amit a kilencvenes évek háborús 
időszaka elmélyített. Az etnikai jellegű konfliktusok ma már nem tömegesek, 
de időről időre megjelennek egyéni jelleggel. Ez akadályozza a balkáni országok 
együttműködését és ezáltal saját fejlődésüket is. Az utóbbi években a térség a 
nemzetközi politikai gondolkodás és tervezés homlokterébe került. Az elmúlt 
időszakban számos politikai dokumentum foglalkozott a Balkán kérdésével. En-
nek a politikának a fontosságát jelentős anyagi ráfordítások is bizonyítják. 

A balkáni országok belső stabilitása, gazdasága gyenge. Bár Szerbiában 
az államszervezési prioritások között szerepel a területi különbségek mérséklése 
és ennek jogi- és intézményi kereteit zömében biztosították is az államok, a meg-
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valósulás várat magára. Az európai uniós csatlakozás következtében bevezetésre 
került a NUTS rendszer is, amelynek kiinduló alapja viszont nem a terület nagy-
sága, hanem a népességnagyság. Szerbiában a regionalizációt olyan kötelező fel-
adatként értelmezik, amely feltétele az uniós források felhasználásának. A régiók 
és térségek nem adminisztratív területi egységek és nem rendelkeznek jogi önál-
lósággal.52 A területfejlesztés jelentősége szintén az európai uniós csatlakozással 
került előtérbe. A jelenlegi politikai elit a regionális fejlesztést az európai uniós 
pénzeszközök megszerzése előfeltételének tekinti. Emiatt nem valósul meg a 
regionális fejlesztés lényege, a központi hatalom a centralizációban a leginkább 
érdekelt.

Szerbia lakossága egyre nehezebben viseli a mélyülő gazdasági recessziót, 
a növekvő munkanélküliséget, a szegénységet és a kilátástalanságot. A társadalmi 
változásokra jellemző, hogy fokozatosan tűnik el a középréteg, ami tovább nö-
veli a társadalmi feszültséget. A rurális térségek fokozatosan néptelenednek el, 
míg Belgrád és agglomerációja hatalmasra duzzadt. Pár év alatt ez a térség az 
ország legfejlettebb régiójává vált, lekörözve Vajdaságot, ami az első világháború 
óta az ország „éléskamrájaként” volt nyilvántartva. Az elmúlt évek gazdaságpoli-
tikája azt eredményezte, hogy ez a régió fokozatosan visszafejlődött.

Mindezek tudatában jogosan vetődik fel a kérdés, hogy van-e esély a 
regionális különbségek kiegyenlítésére, egyenlő esélyek biztosítására az ország 
különböző régióiban élő lakossága számára, a gazdaság fellendítésére és akár az 
Európai Unióhoz való csatlakozásra. A regionalizációs és decentralizációs folya-
matok terén pozitív változással mindössze akkor lehetne számolni, ha Szerbia 
egészében megindulnának a modernizációs folyamatok és a regionalizációt nem 
a hatalmi harc eszközeként, a decentralizációt pedig nem a központi hatalom 
helyi megerősítéseként értelmeznék.
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Vznik a formovanie robotníckych spolkov 
v Košiciach v druhej polovici 19. storočia

nikoleta dzurikaninová*

Témou príspevku je predstaviť vznik a formovanie robotníckych spolkov 
v meste Košice vo vymedzenom časovom období. Cieľom je v prvom rade 
upriamiť pozornosť na problematiku robotníckych spolkov, prostredníctvom 
ktorých sa novo vzmáhajúca spoločenská vrstva zapájala do života v meste. 
Text priblíži predpoklady vzniku uvedených typov spolkov nielen v Uhorsku, 
ale aj v sledovanom meste. Predstaví, kedy vznikli prvé robotnícke spolky a ako 
sa rozvíjali v nasledujúcom období. Zodpovie na otázky, za akým účelom si 
vybraná skupina obyvateľstva zakladala tieto spoločenstvá, ako fungovali 
a čomu sa vo svojich aktivitách venovali, resp. ako prostredníctvom svojej 
činnosti participovali na spoločenskom živote v Košiciach. 

Základnou metódou použitou pri výskume bola analýza stanov 
jednotlivých robotníckych a remeselníckych spolkov. Na základe cieľov 
uvedených v stanovách bolo vytvorené triedenie podľa zamerania činnosti. 
Komparáciou jednotlivých bodov bolo zobrazené fungovanie a organizačná 
štruktúra spolkov. Komparácia a analýza boli použité aj na ďalšie archívne 
dokumenty, na základe ktorých bola priblížená činnosť robotníckych spolkov. 

V druhej polovici 19. storočia sa v uhorskej spoločnosti začala 
udomácňovať modernizácia, ktorá sa prejavila najmä v zmene životného štýlu 
jednotlivých vrstiev society, a formovaním občianskej spoločnosti. Jedným zo 
znakov bola aktívna účasť v spoločenskom a spolkovom živote a spoločné trávenie 
voľného času vo verejných priestoroch, ktoré sa čoraz viac rozširovali nielen 
v mestskom prostredí, ale aj na dedinách.1 Mestské elity sa združovali v kluboch, 
kaviarňach, divadlách a na promenáde, robotníci a remeselníci v hostincoch 
a pivárňach. Na uliciach a námestiach sa stretávali účastníci cirkevných procesií, 
profesijných a spolkových podujatí. Veľmi dôležité boli spolky pri budovaní 
kultúrnej infraštruktúry miest. Organizovali najviac kultúrnych aktivít, čím 

* Nikoleta Dzurikaninová. Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafári-
ka v Košiciach. nikoletadzurikaninova@gmail.com
1 Bitušiková, Alexandra: V zdravom tele zdravý duch. In. Salner, Peter – Beňušková, Zuzana 
(eds.): Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Bratislava, Ústav etnológie SAV, 
1999. 93−94. Vhodné podmienky pre združovanie prinieslo zlepšenie mestskej infraštruktúry, 
v podobe vydláždených ulíc, osvetlenia a nových verejných budov určených pre spoločenský 
život. Mannová, Elena: Mužské a ženské svety v spolkoch. In. Dudeková, Gabriela a kol.: 
Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava, Veda, 2011. 177.
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poskytovali takmer všetkým vrstvám obyvateľstva možnosť zúčastňovať sa 
spoločenského života. Zároveň ponúkali priestor na rozvoj hudby, umenia, 
vzdelávania, niektorých vedeckých disciplín, živnostníctva, telesnej výchovy 
a športu.2 

Spolky zároveň tvorili akéhosi sprostredkovateľa medzi stavovskou 
spoločnosťou a procesmi ekonomickej, sociálnej a kultúrnej transformácie, 
urovnávali sociálne napätia a konflikty. V ich kultúre a činnosti sa odrážalo 
základné napätie medzi požadovanou rovnosťou a zaužívanými sociálnymi 
hierarchiami moci a prestíže v bežnom živote.3 Pre mestskú elitu predstavovali 
spolky miesto pre nadväzovanie a pestovanie politických, obchodných a iných 
dôležitých kontaktov. V kasínach a podobných spolkoch sa vytvárali rôzne 
spojenectvá, lobovalo sa a diskutovalo o volebných stratégiách do parlamentu, 
mestskej rady, alebo mestského zastupiteľstva. Často dochádzalo k prepájaniu 
mestských záujmov s vlastnými ekonomickými.4 Spoločenský život meštianskych 
vrstiev zapĺňali spolky divadelnými predstaveniami, večierkami, zábavami 
a rôznymi výstavami alebo výletmi, prípadne rôznymi prehliadkami, alebo inými 
pamätnými akciami pri príležitostí vybraných jubileí. Rozvoj vzdelanosti patril 
tiež medzi záujmy jednotlivých spolkov. Uskutočňovali ich prostredníctvom 
kurzov, prednášok, knižníc. 

Mocenský vplyv v spoločnosti si naďalej udržiavali tradičné aristokratické 
vrstvy. Umožňovali prenikanie demokratizačných reforiem len do takej miery, 
aby tým neboli ohrozené ich záujmy. Vládne, armádne aj politické elity naďalej 
pochádzali z radov aristokracie. O ekonomickú moc sa tieto staré magnátske 
rody delili s podnikateľskou a finančnou oligarchiou.5 Stredné vrstvy v krajine 
tvorilo židovské obyvateľstvo6 a džentry, schudobnená nižšia šľachta.7 Na 
vidieku bola stredná vrstva zastúpená bohatými gazdami a samostatnými 
strednými roľníkmi. V predvojnovom období sa  v spoločnosti zvyšoval počet 
obchodníkov, remeselníkov a inteligencie. Pochádzali väčšinou z nižších vrstiev 
a  roľníctva. Vytvárali si vlastný systém hodnôt a spoločenského správania. 
K tejto skupine obyvateľstva sa zaradzuje aj nová vrstva mestského robotníctva. 

2 Mannová, Elena: Ideové smery, kultúrny a spoločenský život. In. Kováč, Dušan a kol.: Slov-
ensko v 20. storočí. I. Na začiatku storočia 1901-1914. Bratislava, Veda, 2004. 249, 252.
3 Mannová, 2011, cit. dielo 177.
4 Mannová, Elena: Elitné spolky v Bratislave v 19. a 20. storočí. In. Salner, Peter – Beňušková, 
Zuzana (eds.).: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Bratislava, Ústav etnológie 
SAV, 1999. 53.
5 Nedosahovala spoločenskú prestíž aristokracie, no snažila sa napodobniť ich životný štýl 
okrem iného aj získavaním titulov.
6 Ovládalo obchod a úverovú sústavu.
7 Stratila väčšiu časť svojho majetku a tak sa pokúšala uplatniť v úradoch a štátnych službách. 
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Jej nárast je zreteľný od 90. rokov 19. storočia.8 V robotníckej vrstve sa rozlišujú 
dve skupiny obyvateľstva: robotníctvo a malovýroba.

Pojem robotníctvo zahŕňal námezdne pracujúce osoby, ktorých hlavná 
pracovná náplň bola spojená s fyzickou námahou. Charakteristickým znakom 
bola práca v továrňach, periodicky vyplácaná mzda – závislosť na mzde vyplácanej 
majiteľom.9 Malovýrobu tvorili „nezávislí“ drobní výrobcovia a poskytovatelia 
služieb, ktorí sa od robotníctva odlišovali svojou „samostatnosťou“. Žili na 
rozhraní meštianstva a robotníctva. Životným štýlom a hodnotami sa približovali 
mešťanom, no finančnými a pracovnými pomermi robotníkom.10 Vzťah medzi 
robotníctvom a meštianstvom je možné sledovať na základe ich vzťahu k obci/
mestu. Pre mešťana predstavovala príslušnosť k obci hlavný pilier identity. 
Naproti tomu vo vnímaní robotníkov bola obec na rovnakej úrovni ako ich 
„chlebodarca“ a podnik, v ktorom pracovali.11 

 S rozvojom robotníckej vrstvy sa dostával do popredia pojem 
robotnícka kultúra. Bola prevzatá z meštianskeho prostredia a zahŕňala vzdelanie, 
umenie aj vedu. Predpokladom jej rozvinutia bolo zvýšenie mzdy a rozšírenie 
voľno časového priestoru. To umožnilo robotníkom pestovať vzájomnú 
komunikáciu a spoločné záujmy. Spočiatku prebiehali tieto aktivity na pracovisku 
a v bydliskách, postupne sa rozširovali do verejných priestorov, hostincov 
a spolkov. Voľno-časové spolky tak predstavovali pre robotníkov priestor pre 
komunikáciu a profilovanie spoločného hodnotového sveta.12

 V 19. storočí, rovnako ako v súčasnosti, neexistovala presná definícia 
pojmu spolok, preto pod tento pojem spadali rôzne synonymické varianty.13 To 
platilo aj pre robotnícke spolky, ktoré zahŕňali viacero typov: robotnícky spolok 
(munkásegylet), remeselnícky spolok (ipartársulat, ipartestület), pomocné spolky (se-
gélyegyletek: önsegélyező, betegsegélyző). Prvý všeobecný robotnícky spolok v Uhorsku 
vznikol v Budapešti v roku 1868, založili ho stavební a murárski robotníci. Podľa 
uznesenia Bratislavskej konferencie zo dňa 14. novembra 1869 sa mali všetky 

8 Jakešová, Elena: Spoločnosť. In. Kováč, Dušan a kol.: Slovensko v 20. storočí. I. Na začiatku 
storočia 1901-1914. Bratislava, Veda, 2004. 37−39.
9 Fasora, Lukáš: Dělník a měšťan. Vývoj jejichvzájemnýchvztahu na příkladušesti 
moravských měst 1870 – 1914. Brno, Centrum prostudium demokracie a kultury, 2010. 17.
10 Fasora, 2010, cit. dielo 61.
11 Fasora, 2010, cit. dielo 22.
12 Robotnícka kultúra predstavovala sčasti aj predpolie politických hnutí a odborových štruk-
túr. Fasora, 2010, cit. dielo 20.
13 Napr. a egyesület, azegylet, a társaság, a kör. Za spolky sa v sledovanom období považovali 
aj remeselnícke spoločnosti (ipartársulat, ipartestület),  pomocné spolky (segélyegyletek: önsegélyező, 
betegsegélyző) a zárobkové – špekulatívne spoločnosti, ktoré vznikali za účelom zisku (nyereszkedé-
si: hitelszövetkezet, takarékmagtár, bank, takarékpenztár, szövetkezet, biztosít).
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robotnícke spolky na území Uhorska preorientovať na odbočky Všeobecného 
robotníckeho spolku v Budapešti.14

Mesto Košice patrilo v sledovanom období, spolu s Bratislavou, medzi 
najvýznamnejšie priemyselné centrá na území dnešného Slovenska. Košice 
zároveň slúžili ako obchodné stredisko, ktoré spájalo Uhorsko s obchodnými 
centrami v Haliči. Poskytovali tak vhodný priestor a možnosti pre rozvoj 
robotníckej vrstvy. Priemysel v meste mal továrenský charakter.15 V meste 
existovali aj súkenka, kožiarska manufaktúra, menší cukrovar, pivovar, tabaková 
továreň, tehelňa, tlačiareň, mäsiarske a mliekarenské závody. V polovici 
19. storočia pracovalo v priemysle a remeslách 549 remeselníkov, v roku 
1869 tu pôsobilo 915 samostatných „podnikateľov“. Do roku 1900 sa počet 
zamestnaných v uvedených oblastiach zvýšil na 7121.16

V Košiciach, rovnako ako v celom Uhorsku, dochádzalo v druhej 
polovici 19. storočia k nárastu počtu spolkov.17 V roku 1852 existovali v meste 
iba tri spoločnosti, a to Košické kasíno, Dobročinný ženský spolok a Pohrebný 
spolok. Pred koncom storočia, v roku 1896, sa uvedený údaj vyšplhal na 62 a ich 
charakter bol rôznorodý, napr. dobročinné, náboženské, robotnícke, osvetové.18 
Do vypuknutia prvej svetovej vojny vznikali v meste ďalšie organizácie, takže 
ich počet sa opätovne zvyšoval. Rovnako sa menila aj ich rozmanitosť.19 
Problematické je určiť, koľko spoločností fungovalo v meste pred vypuknutím 
prvej svetovej vojny, nakoľko sa pre dané obdobie nezachovala kompletná evi-
dencia. Na základe dostupných archívnych materiálov je však možné konštatovať, 
že v meste bolo v priebehu 19. storočia, až do roku 1914,  zaevidovaných podľa 
stanov 141 spolkov, o ďalších približne šestnástich spoločnostiach existujú 

14 Paška, Pavel: Bojujúca kultúra. Košice, Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, 1961. 10.
15 Medzi najvýznamnejšie patrili napr. továreň na výrobu sviečok, strojáreň a zlievareň 
Fleischer a Schirger, strojáreň K. Poledniaka, továreň na výrobu parkiet a nábytok J. Sztudinku. 
Nábytok vyrábal aj väčší podnik J. Eisslera.
16 Hapák, Pavel: Podmienky rozvoja priemyslu. In. Podrimavský, Milan (ed.). Dejiny Slovens-
ka III (od roku 1848 do konca 19. storočia). Bratislava, Veda, 1992. 146.; Hapák, Pavel: Ľahký 
priemysel. In. Podrimavský, Milan (ed.): Dejiny Slovenska III (od roku 1848 do konca 19. storočia). 
Bratislava, Veda, 1992. 158−161.
17 V roku 1862 pôsobilo v Uhorsku  579 spoločností. V priebehu niekoľkých  rokov sa 
uvedený  údaj viacnásobne zvýšil, a v roku 1878 existovalo v krajine už 3995 spolkov. Man-
nová, Elena. Prehľad vývoja spolkového hnutia na Slovensku z aspektu formovania občianskej 
spoločnosti. In. Stena, Ján (ed.): Občianska spoločnosť. Problémy a perspektívy v ČSFR. Bratislava, 
Sociologický ústav SAV, 1991. 73.
18 Sziklay, János – Borovszky, Samu: Abauj-TornaVármegyeésKassa [online]. Budapest, 1896. Dos-
tupné na internete: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/23.html (cit. 10.12.2013)
19 Obyvatelia sa združovali v športových, robotníckych a iných spolkoch.
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ešte jednorazové záznamy, napr. žiadosti, listy.20 Z uvedeného počtu bolo 43 
remeselníckych a robotníckych.21

Prvý neúspešný pokus o založenie robotníckeho spolku v Košiciach bol 
v roku 1850 - Robotnícky turisticko-podporný spevácky spolok. V roku 1861 vznikol 
Prvý spolok hornouhorských obchodných pomocníkov. Samostatný košický robotnícky 
spolok bol zriadený v roku 1869 (stanovy boli schválené v roku 1870) - Samovzdelávací 
spolok remeselníckych tovarišov, neskôr premenovaný na Samovzdelávací spolok košickej 
remeselníckej mládeže.

1. graf: Časové zobrazenie vzniku robotníckych spolkov v Košiciach22

20 Uvedené údaje nezobrazujú presný počet spoločností existujúcich do roku 1914. Pre toto 
konštatovanie chýbajú informácie o úplnej činnosti jednotlivých spolkov. Je otázne, či všetky 
spoločnosti aj reálne fungovali, alebo sa iba zaevidovali a ďalšie aktivity nevyvíjali. Rovnako 
chýbajú údaje o zániku organizácií, pretože s určitosťou sa dá konštatovať, že viacero spolkov 
počas sledovaného obdobia aj zaniklo, napr. Spolok konských dostihov v Košiciach, ktorý 
fungoval v rokoch 1866 – 1879.
21 Výskum prebiehal v uvedených inštitúciách: Archív mesta Košice (ďalej AMK), fond (ďalej 
f.) Magistrát mesta Košice 1861 – 1914; AMK, f. Policajný kapitanát mesta Košice (1830) 
1861 – 1922; Maďarský krajinský archív Budapešť (ďalej MKA Budapešť), f. Ministerstva 
vnútra, škatuľa (ďalej šk.) 150; Štátny archív v Košiciach (ŠA-K). Cechy, spolky a záujmové 
organizácie. Spolky v abovskej a turnianskej župe 1861 – 1918 (aj Svojina 1945 – 1954); Štát-
ny archív v Košiciach (ďalej ŠA-K), fond (ďalej f.) Štátna moc, správa a samospráva. Župa 
abovsko-turnianska 1881 − 1922; ŠA-K, f. Štátna moc, správa a samospráva. Abovská župa 
1860 – 1881; ŠA-K, f. Štátna moc, správa a samospráva. Abovsko-turnianska župa, podžupan. 
1882 – 1919; ŠA-K, f. Štátna moc, správa a samospráva. Hlavný župan mesta Košíc 1862 – 
1917; ŠA-K, f. Štátna moc, správa a samospráva. Verejno-správne výbory abovsko-turnianskej 
župy 1882 – 1918; ŠA-K, f. Justícia. Krajský súd v Košiciach. (1525) 1872 – 1949. II. zv. 
22 Vlastné výpočty na báze archívneho výskumu v Archíve mesta Košice a v Maďarskom 
krajinskom archíve v Budapešti.
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Vo zvýšenom počte začali robotnícke spolky v Košiciach vznikať v 70. rokoch 
19. storočia, kedy bolo zaznamenaných 10 spolkov. Najviac – 14 spolkov − 
bolo zriadených v 90. rokoch 19. storočia.  Robotníci zakladali organizácie aj 
na začiatku 20. storočia, no ich počet sa znižoval (6). Zameranie robotníckych 
spolkov bolo rozličné, vznikali ako pomocné, profesijné alebo samovzdelávacie. 
Ich počet zobrazuje nasledujúci graf.

2. graf: Zameranie robotníckych spolkov v Košiciach23

V najvyššom počte vznikali pomocné – podporné spolky (v počte 20). Takýto 
typ spolku si predurčil, že„... podporuje riadnych členov, mužov a ženy v prípade 
onemocnenia, v prípade úmrtia im dá prostriedky a príspevky na pohreb ...“24 Skutočnosť, 
že najviac robotníckych spolkov sa zameriavalo na podpornú činnosť, 
môže evokovať, že robotnícke obyvateľstvo si nebolo isté svojím finančným 
zabezpečením a potrebovalo si zaistiť pomoc v prípade potreby a „núdze“. Časté 
zastúpenie medzi robotníkmi mali aj profesijné spoločnosti (17), ktoré sa snažili o rozvoj 
a pozdvihnutie toho – ktorého remesla.25 Poslednú skupinu tvorili samovzdelávacie – 
odborné spolky, ktorých cieľom bolo „... odborné a duchovné vzdelanie členov, založiť 

23 Vlastné výpočty na báze archívneho výskumu v Archíve mesta Košice a v Maďarskom 
krajinskom archíve v Budapešti. 
24 AMK, f. Magistrát mesta Košice 1861 – 1914, šk. 1896, č. VII/32/a, rok (ďalej r. ) 1876, 
Stanovy Košickej všeobecnej robotníckej-ošetrovateľskej-invalidnej pokladne.
25 Napr. „... podporuje v obuvníckom priemysle zamestnaných učňov, všeobecných pomocníkov a vyškolených 
pracovníkov, prostredníctvom existujúceho alebo novo založeného učenia, podporuje študentov častými návšteva-
mi vo vlastných kruhoch. Podporuje a napomáha rozvoju ústavov a inštitúcií, ktoré pozdvihujú domáce remeslo 
a snažia sa o jeho rozvoj ...“ AMK, f. Magistrát mesta Košice 1861 – 1914, šk. 1896, č. VII/32/a, 
r. 1872, Stanovy Košickej obuvníckej remeselníckej spoločnosti.
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a rozmnožovať knižnicu, pestovať spev, hájiť mravné a hmotné záujmy členov, podať právnu 
ochranu v sporných remeselníckych prípadoch, podporovať nezamestnaných členov, bezplatné 
sprostredkovanie práce, usporiadať spoločenské zábavy ...“26 Osobitným typom spolku 
boli nemocenské (ošetrovateľské) spolky, v niektorých prípadoch nazývané 
pokladne. Ich počet bol zarátaný medzi podporné – pomocné spolky, pretože 
si kládli za cieľ zabezpečiť pomoc v prípade potreby. Mali špecifické pravidlá, 
napr. vek členov spolku,27 alebo si vytvorili tabuľku, v ktorej roztriedili členov 
podľa týždenného príjmu. Od neho sa potom odvíjala výška členského poplatku 
a príspevku, napr. v prípade pohrebu. 

1. obrázok: Členské poplatky v Ošetrovateľskom (nemocenskom) spolku košických krajčírov28

Každý spolok si vo svojich stanovách stanovil kritéria pre vstup do svojich 
radov. Pre všetky spolky platilo, že ich členom mohol byť každý príslušník 
toho – ktorého remesla,29 ktorý žil a pôsobil v Košiciach, zaviazal sa dodržiavať 
stanovy a platiť predpísané poplatky. Výška poplatku závisela od typu členstva. 

26 AMK, f. Magistrát mesta Košice 1861 – 1914, šk. 1896, č. VII/32/a, r. 1893, Stanovy Sam-
ovzdelávacieho spolku košických obuvníckych pomocníkov.
27 Napr. členmi Ošetrovateľského (nemocenského) spolku košických krajčírov mohli byť 
muži do 52 rokov a ženy do 42 rokov, ktorí absolvovali vstupnú prehliadku u spolkového 
lekára. AMK, f. Magistrát mesta Košice 1861 – 1914, šk. 1896, č. VII/32/a, rok (ďalej r. ) 1893, 
Stanovy Ošetrovateľského (nemocenského) spolku košických krajčírov.
28 AMK, f. Magistrát mesta Košice 1861 – 1914, šk. 1896, č. VII/32/a, r. 1893, Stanovy 
Ošetrovateľského (nemocenského) spolku košických krajčírov.
29 Podľa konkrétneho zamerania spolku, napr. v krajčírskom – krajčíri.
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To sa vo väčšine prípadov delilo na riadne, podporné, zakladajúce a čestné.30 
Čestné členstvo sa udeľovalo za určité zásluhy. Za zakladajúceho člena sa považoval 
jedinec, ktorý pri vzniku spolku zložil určitú sumu. Tá sa pohybovala prevažne 
vo výške 50 korún. Podporní členovia platili ročné poplatky v rozmedzí 1 – 2 
forintov. Riadni členovia skladali týždenné alebo mesačné príspevky. Ich výška 
bola rôzna v závislosti od typu spolku. To platilo aj pre zápisný poplatok, ktorý 
bol od 30 grajciarov po 6 forintov.31

V niektorých prípadoch mali spolky pre svojich členov stanovené zvláštne 
kritéria, napr. Košický remeselnícky spolok hotelierov, hostinských, krčmárov a 
prevádzkovateľov kaviarní, ktorého  „... riadnym členom môže byť každý maďarský 
(domovom) remeselník ...“;32 taktiež v Remeselníckom odbornom spolku košických 
hotelierov, hostinských, prevádzkovateľov kaviarní, krčmárov a čašníkov platilo, 
že „... medzi členmi sa rozširuje maďarská a národná kultúra, úradný jazyk je maďarský, 
každý člen musí preukázať, že maďarčina je materský jazyk ...“33

Organizačná štruktúra robotníckych spolkov bola rovnaká ako v prípade 
ostatných spolkov pôsobiacich v meste Košice v 19. storočí. K základným 

30 Tieto typy sa v jednotlivých spolkoch obmieňali, napr. Odborný spolok košických 
murárskych pomocníkov mal riadnych a podporných členov, v Samovzdelávacom spolku 
košických robotníkov boli zastúpené všetky štyri skupiny. 
31 Členský poplatok bol dôležitým kritériom a podmienkou členstva nielen z pohľadu 
existencie spolku ale aj životných pomerov robotníkov. Výška mzdy predurčovala finančné 
pomery jednotlivcov, od ktorých záviselo, či si mohli dovoliť členstvo v spolkoch. Poplatky 
v robotníckych spolkoch boli prispôsobené ich pomerom a presahovali výšku denného prí-
jmu. V polovici 19. storočia sa denná mzda nádenníkov na stavbách pohybovala v závislosti 
od ročného obdobia od 18 do 25 grajciarov, pri špeciálnych prácach mohla dosahovať aj 30 
a viac grajciarov. Tovariši zarábali 50 – 60 grajciarov, majstri aj viac. Najnižšie mzdy mali ženy, 
ktorých denný zárobok nepresahoval 20 grajciarov a mladí chlapci, ktorí dostávali 16 grajciar-
ov. Hapák, Pavel: K dejinám robotníckych spolkov v Košiciach v druhej polovici 19. storočia. 
In. Nové obzory. 4 (1962). 157. Pri porovnávaní dennej mzdy a ročného poplatku je možné 
konštatovať, že robotníci a remeselníci si mohli dovoliť členstvo v spolkoch, no prevažne 
ako riadni členovia, kde sa zápisní poplatok pohyboval od 30 grajciarov do 6 forintov. Vyššie 
poplatky platili podporní členovia (1 – 2 forinty), no ešte vždy bola táto skupina dostupnejšia 
vyššiemu počtu skúmaného obyvateľstva ako čestné členstvo. Vzhľadom na sumu 50 korún, 
ktorú museli čestní členovia zložiť pri vzniku spolku, je zrejmé, že spolky zakladali iba „elitné“ 
vrstvy robotníckeho a remeselníckeho obyvateľstva. 
32 AMK, f. Magistrát mesta Košice 1861 – 1914, šk. 1896, č. VII/32/b, r. 1907, Stanovy 
Košického remeselníckeho spolku hotelierov, hostinských, krčmárov a prevádzkovateľov ka-
viarní.  
33 AMK, f. Magistrát mesta Košice 1861 – 1914, šk. 1896, č. VII/32/b, r. 18933, Stanovy Rem-
eselníckeho odborného spolku košických hotelierov, hostinských, prevádzkovateľov kaviarní, 
krčmárov a čašníkov.
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zložkám patrilo valné zhromaždenie, ktoré sa konalo spravidla raz za rok34 a výbor, 
niekde nazývaný riaditeľstvo. Ten väčšinou pozostával z predsedu, podpredsedu, 
pokladníka, zapisovateľa a sekretára. Okrem týchto funkcií mali vybrané typy 
spolku, podľa ich zamerania, zastúpené aj ďalšie, napr. knihovník, advokát, 
kontrolór (audítor, audítorský výbor), účtovník (účtovnícky výbor), lekár.

Okrem stanovených cieľov spolky počas svojho pôsobenia vykonávali 
aj ďalšie aktivity. Súviseli väčšinou s interným fungovaním spolku, jeho 
propagáciou navonok alebo spoločným programom, prostredníctvom ktorého 
zapájali robotnícke vrstvy do spoločenského života v meste.

3. graf: Činnosť robotníckych spolkov v meste Košice35

Z grafu vyplýva, že robotnícke vrstvy v meste Košice najradšej vypĺňali svoj voľný 
čas zábavnými aktivitami. Najviac zastúpené boli v ich činnosti tanečné zábavy 
a veselice (59 %).  Často ich dopĺňali rôzne divadelné a estrádne predstavenia (13 
%). Interné záležitosti spolkov zaberali zvyšné časti, realizované prostredníctvom 
schôdzí a verejných zhromaždení (15 %) a rôznymi záležitosťami spojenými 
s fungovaním spoločenstva (13 %). 

34 Výnimočne mali niektoré spolky aj mesačné schôdze, napr. Spolok košických remesel-
níckych pomocníkov, Košický robotnícky spolok.
35 Vlastné výpočty na báze archívneho výskumu v Archíve mesta Košice a v Maďarskom kra-
jinskom archíve v Budapešti. 
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Zhrnutie

V druhej polovici 19. storočia dochádzalo v Uhorsku k modernizácii a formovaniu 
občianskej spoločnosti. Jedným z jej prejavov bol zvýšený záujem o spoločenský 
a spolkový život, do ktorého sa postupne okrem aristokracie zapájali široké 
vrstvy mestského obyvateľstva. Patrilo k nim aj robotníctvo, ktorého nárast je 
zreteľný najmä v 90. rokoch 19. storočia. Aj v meste Košice boli vytvorené 
vhodné podmienky pre rozvoj robotníckej vrstvy, ktorá si podobne ako 
ostatné skupiny obyvateľstva začala vytvárať spolky, prostredníctvom ktorých 
participovala na spoločenskom živote v meste. 

Počas druhej polovice 19. storočia bolo v Košiciach na základe stanov 
zaregistrovaných 141 spolkov, z nich 43 bolo remeselníckych a robotníckych.  
Najviac ich vzniklo v 70. a 90. rokoch 19. storočia. Podľa zamerania a cieľa je 
možné ich rozdeliť na pomocné – podporné, profesijné a samovzdelávacie – 
odborné. Najväčšie zastúpenie mali pomocné – podporné, medzi ktoré sa radili 
aj nemocenské pokladne. Táto skupina zabezpečovala svojim členom pomoc 
v prípade potreby, napr. onemocnenia, smrti. Členom robotníckeho spolku mohol 
byť každý príslušník vybraného remesla, podľa typu spolku, ktorý žil a  pôsobil 
v meste Košice, zaviazal sa dodržiavať stanovy a platiť predpísané poplatky. 

Členské poplatky záviseli od typu členstva, ktoré sa vo väčšine prípadov delilo na 
zakladajúce, riadne, podporné a čestné. Organizačnú štruktúru robotníckych spolkov 
tvorilo valné zhromaždenie a výbor, nazývaný niekedy riaditeľstvo. V nich boli 
zastúpené stále funkcie ako predseda, podpredseda, zapisovateľ, pokladník 
a sekretár. Okrem nich boli v spolku podľa konkrétneho zamerania zastúpené 
aj špecifické úlohy, napr. knihovník, advokát, kontrolór (audítor, audítorský 
výbor), účtovník (účtovnícky výbor), lekár. Do spoločenského života v meste 
sa robotníci prostredníctvom spolkov zapájali najmä organizovaním tanečných 
zábav, veselíc, divadelných a estrádnych predstavení. Tieto aktivity patrili medzi 
najčastejšie činnosti spolkov. Okrem uvedenej zábavy a stanovených cieľov, 
vykonávali spolky už len úkony potrebné pre riadne fungovanie spoločenstva, 
napr. schôdze a verejné zhromaždenia.   
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Spolky ako faktor modernizácie v 
multietnickom prostredí mesta 

(na príklade Rožňavy v medzivojnovom období)
lucia poláková*

Podľa Dominika Sýkoru, autora monografie Spolky a nejdůležitější základy 
pro jejich vedení z roku 1937: „Spolky rozumie sa spojenie viacerých osôb ku sledovaniu 
spoločného účelu na základe úradne schválených stanov a za istej súčinnosti členov.“1

Spoločenské vzťahy organizované v spolkoch už v období pred rokom 
1918 presahovali bežné rodinné, pracovné či cirkevné väzby. Hlavne od 2. 
polovice 19. storočia sa v spolkoch spájali rôzne sociálne vrstvy obyvateľstva, 
pohlavia, vekové skupiny, konfesie, ktoré združovanie na dobrovoľnej báze 
považovali za prostriedok demokracie a emancipácie. Práve v spolkoch sa ich 
členovia učili vyjadriť svoje požiadavky a záujmy. Spolková forma sociálnej 
organizácie umožnila angažovať sa a prejavovať sa obyvateľom mesta aj vidieka 
a prispela k spoločenskej demokratizácii.2 

Združovanie nerušene napredovalo v demokratickejších pomeroch 
po vzniku Československej republiky (ČSR), kedy boli vytvorené priaznivejšie 
podmienky pre rozvoj všetkých zložiek spoločnosti. Udalosti prvej svetovej 
vojny, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik ČSR významným spôsobom zasiahli 
obyvateľov žijúcich na území dnešného Slovenska. Mali za následok vznik novej 
spoločenskej a politickej situácie. Slovenská spoločnosť bola v predchádzajúcom 
období po stránke politickej, hospodárskej a kultúrnej málo rozvinutá. Zmenené 
politické pomery ovplyvnili všetky stránky života spoločnosti.

Zmenu zaznamenali aj bývalé uhorské elity a maďarská menšina, 
ktoré sa museli vyrovnať s novovzniknutou situáciu. Zároveň boli vystavené 
politickému a kultúrnemu tlaku zo strany československého štátu aj susedného 
Maďarska, ktorého predstavitelia sa snažili o revíziu aktuálneho stavu a návrat 
k predchádzajúcemu.3 Prejavilo sa to aj v prípade spolkového života, kedy sa 

* Lucia Poláková. Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice. kanuscakova@
saske.sk
1 Sýkora, Dominik: Spolky a nejdůležitější základy pro jejich vedení: Soubor zásad pro organisačně admin-
istrativní vedení spolků. Praha, Československá grafická únia, 1937. 7.
2 Mannová, Elena: Spolky a ich miesto v živote spoločnosti na Slovensku v 19. storočí. Stav 
a problémy výskumu. In. Historický časopis. 38 (1990), 1. 26. 
3 Michela, Miroslav: Cudzincom vo vlastnej krajine – Národné menšiny ako rukojemníci národných 
politík. Dostupné na internete:
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jednotlivé asociácie organizovali tiež na národnostnom princípe.
Štát zabezpečil podporu spolkom rôznymi konkrétnymi opatreniami vo 

verejnej správe a dané obdobie môžeme nazvať ako vek spolčovania.4 Spolky 
v ČSR fungovali naďalej podľa zákonov platných v bývalej monarchii na základe 
recepčného zákona č. 11/1918 Zb. z. a n.5

Spolky mali v medzivojnovom období rôznorodé zameranie. Boli 
rozdelené na telocvičné, športové, turistické, matičné, menšinové, hasičské, 
robotnícke, divadelné, obchodné, živnostenské, podporné a dobročinné, 
vedecké, umelecké, múzejné, zábavné, hudobné, študentské, literárne a rôzne 
ďalšie.6 Pestrá paleta spolkov reprezentovala vysokú organizačnú úroveň 
obyvateľov.7

Počas výskumu spolkového života v Rožňave v medzivojnovom 
období sme vychádzali z archívnych dokumentov deponovaných v Štátnom 
archíve v Košiciach, pobočka Rožňava, vo fondoch Magistrátu mesta Rožňava, 
Okresného úradu a Notárskeho úradu v Rožňave. Postupovali sme priamou 
a induktívnou metódou s cieľom podať prehľad najdôležitejších spolkov 
v danom období a priblížiť najvýznamnejšie kultúrne akcie organizované 
jednotlivými asociáciami s dôrazom na aktivizáciu príslušníkov maďarskej 
menšiny v spolkovom živote v Rožňave v medzivojnovom období.

I. Charakter mesta Rožňava a jeho vplyv na spolkový život

Špecifikum mesta Rožňava, ktoré sa prejavilo aj pri spolčovaní, bol jeho 
multietnický charakter s početnou maďarskou menšinou. V roku 1910 žilo 
v meste 6 565 obyvateľov.8 Podľa mimoriadneho sčítania ľudu z roku 1919 
bolo v Rožňave 5 698 obyvateľov.9 Zníženie počtu obyvateľstva je možné 

https://www.academia.edu/8278970/Cudzincom_vo_vlastnej_krajine_-_N%C3%A1rod-
n%C3%A9_men%C5%A1iny_ako_rukojemn%C3%ADci_n%C3%A1rodn%C3%BDch_
polit%C3%ADk (cit. 17.03.2015).
4 Dudeková, Gabriela: Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti. Bratislava, Space, 1998. 
Dostupné na internete: http://www.dejiny.sk/eknihy/gd.htm (cit. 28.02.2015).
5 Zákon národního výboru československého ze dne 28. řína 1918 o zřízení samostatného 
státu československého. Sbírka: 11/1918 Sb. z. a n. Dostupné na internete: http://www.no-
bilitas.sk/HTML%20Nobilitas/Legislativa%20sk/01%20Ustava/11_1918%20sk.htm (cit. 
25.02.2015).
6 Sýkora, 1937, cit. dielo 9.
7 Mannová, 1990, cit. dielo 15.
8 Československá statistika – svazek 9. Řada VI. (Sčítaní lidu, sešit 1.) Sčítaní lidu v republice 
Československé ze dne 15. února 1921, Praha, Státní úřad statistický, 1924. 26.
9 Soznam miest na Slovensku dľa popisu z roku 1919. Bratislava, Ministerstvo s plnou mocou pre 
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vysvetliť vojnovými udalosťami a bezprostrednými povojnovými pomermi. 
Demografický vývoj začal klesať aj z dôvodu odchodu časti maďarského etnika 
prevažne z vyšších vrstiev na územie Maďarska. V roku 1921 bolo v meste 6 319 
obyvateľov10 a podľa sčítania z roku 1930 6 668 osôb.11 Národnostne zloženie 
Rožňavy v roku 1921 bolo nasledovné. Najviac československých štátnych 
príslušníkov, 4 896 (77,40%), bolo maďarskej národnosti. Za nimi nasledovala 
s výrazne nižším počtom, 1 021 (16,15%), národnosť československá. Nemcov 
bolo 148 (2,34%) a 77 (1,21%) Židov.12 Podľa sčítania v roku 1930 sa znížil 
počet Maďarov v meste na 3 211 (48,15%) osôb. Naopak nárast zaznamenala 
československá národnosť, ktorá dosiahla počet 2 506 (37,58%) osôb. Nemcov 
bolo 170 (2,54%) a Židov 256 (3,83%) československých štátnych príslušníkov.13 
Jedným z cieľov príspevku je analyzovať participáciu početnej maďarskej 
menšiny v meste na spoločenskom živote.

Po vzniku ČSR bolo v Rožňave 14 spolkov.14 Išlo o spolky živnostnícke, 
kultúrne, dobročinné a jeden telovýchovný. Väčšina z nich tvorili kontinuitu 
spolkov z uhorského obdobia. Ich počet v nasledujúcich rokoch prudko 
narastal, podobne ako v celoštátnom meradle.15 V roku 1937 bolo v meste 
dokladovaných už 48 spolkov.16 Rozvoj občianskej spoločnosti bol viditeľný ako 

správu Slovenska, 1920. 25.
10 Československá statistika – svazek 9. Řada VI. (Sčítaní lidu, sešit 1.) Sčítaní lidu v republice 
Československé ze dne 15. února 1921, Praha, Státní úřad statistický, 1924. 24.
11 Československá statistika – svazek 98. Řada VI. (Sčítaní lidu, sešit 7.) Sčítaní lidu v republice 
Československé ze dne 1. prosince 1930, Praha, Státní úřad statistický, 1934. 13.
12 Československá statistika – svazek 9. Řada VI. (Sčítaní lidu, sešit 1.) Sčítaní lidu v republice 
Československé ze dne 15. února 1921, Praha, Státní úřad statistický, 1924. 36.
13 Štatistický lexikon obcí v krajine slovenskej. Praha, Orbis, 1936.
14 Katolícky tovarišský spolok, Spolok rožňavských protestantských remeselníkov, Rožňavský 
občasný konverzačný spolok, Rožňavský konverzačný spolok, Zväz rožňavských samostat-
ných remeselníkov, Rožňavská spoločnosť kultúrna, Rožňavský poľovný spolok, Priemyselný 
spolok rožňavských čižmárov, Rožňavský všeobecný priemyselný zbor, Obchodná spoločnosť 
pre Rožňavu a okolie, Izraelitský ženský spolok v Rožňave, Izraelitský náboženský spolok 
chevra-kadischa, Dobročinný ženský spolok v Rožňave, Šajavský plavecký spolok. Štátny 
archív v Košiciach pobočka Rožňava, fond Okresný úrad Rožňava 1923 – 1938, kartón 2, 
Zoznam spolkov, číslo 2450/1923.
15 Počet dobrovoľných asociácií v čase existencie ČSR sa na Slovensku, oproti predošlému 
obdobiu, zvýšil na 16 033 spolkov. Dudeková, 1998, cit. dielo.
16 Išlo o nasledovné spolky: Katolícky tovarišský spolok, Spevokol v Rožňave, Rožňavský 
čítací spolok, Spolok rožňavských protestantských remeselníkov, Mestské kasíno, Rožňavský 
vzdelávajúci spolok, Rožňavský besedný spolok, Miestny odbor Matice slovenskej, Rožňavský 
židovský ženský spolok, Odbočka ústrednej charity na Slovensku, Okresná pečlivosť o mládež, 
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v kvantitatívnom, tak aj v kvalitatívnom raste spolkov. Jednotlivé asociácie sa 
venovali záujmovej činnosti, a to hlavne telovýchovnej, kultúrnej a vzdelávacej, 
ale aj charitatívnym a dobročinným aktivitám a náboženskej činnosti. Dominovali 
spolky spájajúce pracovníkov jednotlivých profesií a živností. Mnohé odbočky 
celoštátnych spolkov so sídlom v Rožňave mali pôsobnosť aj v celom okrese.

Organizovanosť obyvateľov v spolkoch bola do veľkej miery 
ovplyvnená nie len národnosťou, konfesionálnou a politickou príslušnosťou, 
ale aj materiálnym zabezpečeným. Len niektoré z nich vykonávali skutočnú 
kultúrno-vzdelávaciu prácu i osvetovú činnosť a mnohé sa aktivizovali 
predovšetkým v čase významných štátnych osláv ako bol štátny sviatok vzniku 
republiky, narodeniny prezidenta a iných významných osobností, každoročných 
sviatkov a dôležitých výročí.17 

Dobročinný ženský spolok, Československý červený kríž, Miestna Masarykova liga proti tu-
berkulóze, Pohrebná spoločnosť sv. Jozefa z Aramátie, Miestna komisia soc. podporného 
spolku židov na Slovensku v Rožňave, Izraelitský spolok chevra-kadisa, Miestny dievčenský 
spolok na podporovanie cirkvi ev. ang. na Slovensku, Zion pre Rožňavu a okolie, Odborová 
skupina zväzu čsl. kresťan. tovar. a stav. robotníkov v Rožňave, Miestna skupina Druziny 
čsl. vojenských poškodencov v Rožňave, Lovecký spolok Diana, Miestna skupina loveckého 
ochranného spolku pre Slovensko, Rožňavský poľovný spolok, Skupina rožňavských samo-
statných remeselníkov, Obchodná spoločnosť pre Rožňavu a okolie, Spolok rožňavských 
čižmárov, Jednota proletárskej telovýchovy, Robotnícka telocvičná jednota, Telocvičná jednota 
Sokol, Odbor klubu čsl. turistov v Rožňave, Zväz junákov skautov ČSR v Rožňave – 3. odd-
iel, Zväz junákov skautov ČSR – 2. maďarský oddiel  v Rožňave, Jednota československého 
Orla v Rožňave, Rožňavský športový klub, Hasičská okresná jednota číslo 43, Šachový klub 
v Rožňave, Dobrovoľný hasičský zbor v Rožňave, Okresná jednota zväzu Slovenského 
učiteľstva, Odbočka zväzu štátnych banských a hutných úradníkov a zriadencov v ČSR, 
Miesta jednota čsl. obce legionárov, Miestna skupina únie železničných zamestnancov v ČSR, 
Okresné združenie úradníkov, učiteľov a zriadencov Republikánskej strany zemedelského 
a maloroľníckeho ľudu, Zväz riadičov automobilov v ČSR odbočka so sídlom v Rožňave, 
Zväz baníkov v ČSR, Odborová skupina zväzu čsl. kresťan. tovar. a stavebných robotníkov 
v Rožňave, Skupina priemyselného zväzu baníkov v ČSR, Miestna skupina Masarykovej le-
teckej ligy. ŠAKE pobočka RV, fond Notársky úrad v Rožňave 1923 – 1938, k. 16, Evidencia 
spolkov v Rožňave, č. 2537/1937.
17 Z periodických sviatkov sa slávil napríklad deň matiek. V roku 1932 Evanjelický dievčenský 
spolok organizoval túto slávnosť. ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 4, Evanjelický dievčenský 
spolok v Rožňave – oslava dňa matiek, č. 42950/1932. V čase 100. výročia narodenia českého 
historika umenia a kritika Miroslava Tyrša v roku 1932, ktorý sa zaslúžil o založenie spolku 
Sokol, sa v Rožňave konala oslava miestnej telovýchovnej jednoty Sokol. Program tvorila 
telocvičná hra a tanec sokolského dorastu, sokolský slávnostný pochod, cvičenie trojíc, živý 
obraz a zloženie sokolského sľubu miestnymi členmi. Program končil tenisom a kolektívnymi 
závodmi. ŠAKE pobočka Rožňava, Nú. RV, k. 4, Oslava 100. výročia narodenín dr. Miroslava 
Tyrša, č. 57108/1932.
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II. Kultúrne spolky

Kultúrno-vzdelávaciu činnosť v Rožňave riadil Okresný osvetový zbor, ktorý 
bol založený v roku 1926. Pre maďarskú menšinu bol pri Mestskom úrade v roku 
1930 zriadený Maďarský osvetový zbor. Maďari boli veľmi agilní v Katolíckom 
tovarišskom spolku, Mestskom kasíne, Rožňavskom vzdelávacom spolku a 
Rožňavskom besednom spolku. Maďarské spolky, podobne ako spolky iných 
národností, organizovali rôzne akcie.18 

V prípade spolčovania obyvateľov mesta Rožňava nedochádzalo často 
k národnostným sporom. Menší jazykový konflikt sa vyskytol v roku 1936, keď 
sa 355. zbor Slovenskej ligy v Rožňave sťažoval, že mnohé verejné oznámenia, 
ako plagáty a pozvánky niektorých spolkov, boli z veľkej časti uverejňované 
v maďarskom jazyku, čím trpela československá verejnosť. Žiadal nápravu 
daného javu a väčšiu kontrolu činnosti spolkov zo strany úradov.19

Spoločenské podujatia jednotlivých spolkov boli rozmanité. Išlo o rôzne 
divadelné predstavenia, zábavy, spoločenské večery, oslavy štátnych sviatkov 
a pamätných dní, rôzne športové a mnohé iné podujatia. Napríklad v roku 
1931 sa v meste usporiadalo 70 divadelných a 234 filmových predstavení, 24 
kultúrnych podujatí, 26 zábav, 18 osvetových prednášok a veľké množstvo 
športových podujatí.20 Modernizačný proces a demokratické podmienky v ČSR 
ovplyvnili rast počtu spolkov aj rôznych spoločenských akcií, ktoré prispievali 
k rozvoju kultúry v danom multietnickom prostredí. 

Najväčší kultúrny spolok v Rožňave bol miestny odbor Matice 
slovenskej (MS), ktorý bol založený 6.10.1922 a jeho stanovy boli schválené 
rozhodnutím Župného úradu (ŽÚ) v Liptovskom Mikuláši dňa 21.3.1923.21 
Počet jeho členov sa v medzivojnovom období pohyboval v rozmedzí 150 až 
200 osôb. Na zakladajúcom zhromaždení miestneho odboru MS sa zúčastnil jej 
vtedajší tajomník, Štefan Krčméry. Predsedom miestnej odbočky bol riaditeľ 
československého štátneho reálneho gymnázia, Jozef  Jendruššák a od roku 1935 
Eduard Filo, tiež riaditeľ gymnázia.

Miestny odbor MS okrem spolkovej činnosti organizoval rôzne kultúrne 
podujatia, divadelné predstavenia, prednášky, oslavy a akadémie. V Kobeliarove 

18 O povolenie posviacky zástavy a tanečnú zábavu žiadal v roku 1930 oddiel maďarských 
skautov Andrássy. Policajné komisárstvo v Rožňave danej požiadavke vyhovelo. ŠAKE po-
bočka RV, Nú. RV, k. 3, Oddelenie maďarských skautov „Andrássy“ žiadosť o povolenie 
posviacky zástavy, č. 214/1930.
19 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Povolenie divadelných predstavení a športových hier, 
č. 528/1936.
20 Tajták, Ladislav: Dejiny Rožňavy II. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo, 1978. 174.
21 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Evidencia spolkov v Rožňave, č. 5527/1937.
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usporiadal 3.9.1922 odhalenie pamätnej tabule rodáka a významného 
predstaviteľa slovenských dejín Pavla Jozefa Šafárika. Súčasťou slávnosti bola 
aj prednáška Jozefa Škultétyho, prodekana Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského.22 V roku 1928 odhalili pamätnú tabuľu na rodnom dome Pavla 
Dobšinského v Slavošovciach.23 V Rožňave od roku 1926 MS organizovala 
Cyklus slovenských večerov, na ktorých sa prednášali diela slovenskej, českej, 
ruskej, poľskej a juhoslovanskej literatúry. 28.9.1935 vysielal košický rozhlas 
z Rožňavy reláciu o činnosti MS a kultúrno-zábavný program rožňavského 
spevokolu.24 V roku 1937 zorganizoval odbor MS prednášku v kine Apollo 
s názvom Slovenská Amerika slovom a obrazom, ktorú viedol Karol Plicka, 
významný výtvarník, hudobný vedec a filmový režisér.25 

V medzivojnovom období kultúrny život v Rožňave ovplyvňovali 
divadelné krúžky jednotlivých slovenských aj maďarských spolkov. Išlo o krúžky 
miestneho odboru MS, telocvičnej jednoty Sokol, československého štátneho 
reálneho gymnázia, Živeny, Katolíckeho tovarišského spolku, Zväzu junákov 
skautov, zboru Slovenskej ligy a Jednoty československého Orla. Dané odbory 
boli organizované v Ústredí slovenských ochotníckych divadiel v Martine. 
Maďarské ochotnícke divadelné krúžky vyvíjali činnosť v rámci Spolku 
rožňavských remeselníkov, Mestského kasína, Rožňavského vzdelávacieho 
spolku, Dobročinného ženského spolku a Rožňavského športového klubu. 
Organizovali rôzne divadelné predstavenia a pozývali aj profesionálne divadlá 
z iných miest. Rožňavu pravidelne navštevovalo divadlo z Trnavy pod vedením 
riaditeľky M. Novákovej-Rosenkranzovej, Maďarská divadelná spoločnosť 
Pavla Farkaša z Bratislavy a profesionálne maďarské divadlo z Košíc. Ročne 
sa usporiadalo aj 70 divadelných predstavení.26 Väčšina obyvateľov mesta bola 
viacjazyčná a bez problémov navštevovali divadelné predstavenia organizované 
spolkom druhej menšiny.

Podpore a rozvoju divadla a kultúry sa venoval Maďarský divadelníctvo 
podporujúci spolok na Slovensku, ktorý mal sídlo v Košiciach a pôsobnosť 
aj v Rožňave. Cieľom spolku bolo hmotne, mravne a kultúrne podporovať 
maďarské divadelníctvo na Slovensku. V stanovách sa spolok vymedzil 
ako nepolitický a akákoľvek politika mala byť z vnútorného života spolku 

22 ŠAKE pobočka RV, fond Magistrát Rožňava 1323–1922,  k. 175, Pozvánka na slávnostné 
odhalenie pomníka P. J. Šafárika v Kobeliarove, č. 469/1922.
23 Frák, Gustáv: Matica slovenská a Gemer-Malohont (1863 až 1875 a 1919 až 1950). In. Obzor 
Gemera. 13 (1992), 1. 16.
24 Tajták, 1978, cit. dielo 175.
25 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave – prednáška 
Slovenská Amerika, č. 782/1937.
26 Tajták, 1978, cit. dielo 179-185.
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vylúčená.27 Organizoval aj rôzne osvetové stretnutia. V roku 1937 prednášal 
o probléme maďarskej kultúry Oskar Bethlen.28 Väčšina podujatí jednotlivých 
asociácií v Rožňave nemala politický charakter a ich predstavitelia sa vyhýbali 
pertraktovaniu politickej situácie, na čo bol dostatok priestoru na početných 
politických schôdzach jednotlivých politických strán ako československej, tak aj 
maďarskej menšiny.

Rožňavská inteligencia sa aktivizovala pri vzniku Mestského múzea. Pri 
myšlienke jeho zrodu stál Rožňavský vzdelávací spolok na čele s Ladislavom 
Rézom.29 Spolok si založenie múzea zakotvil aj vo svojich stanovách. 
V rožňavskom týždenníku Rozsnyói Hiradó bola v roku 1911 uverejnená výzva, 
aby občania mesta darovali historické predmety múzeu. Medzi verejnosťou 
sa výzva stretla s pozitívnym ohlasom a občania venovali formujúcemu sa 
múzeu množstvo starožitností. V roku 1912 bola otvorená prvá expozícia 
z cechových, umeleckých a národopisných fondov z histórie mesta. Činnosť 
múzea bola počas 1. svetovej vojny zakázaná.30 Po vzniku ČSR prispôsobil 
Rožňavský vzdelávací spolok svoje stanovy novým štátoprávnym podmienkam 
a obnovila sa jeho činnosť. Aktivizoval sa aj pri opätovnom otvorení múzea, 
ktoré začalo znova vykonávať svoju činnosť v roku 1924, kedy sa riaditeľom 
múzea stal rožňavský umelec Koloman Tichy, ktorý zhromaždil veľké množstvo 
hodnotných múzejných predmetov.31 Múzeum muselo v medzivojnovom období 
bojovať o svoje priestory. V roku 1924 boli zbierkové predmety presťahované 
do prízemnej miestnosti bývalej Markovej továrne na kožu.32 Keďže priestory 
nevyhovovali vystaveniu múzejných zbierok, riaditeľ K. Tichy žiadal na zasadnutí 
Rožňavského vzdelávacieho spolku o pomoc pre odstránenie žalostného stavu, 

27 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 4, Stanovy maďarského divadelníctvo podporujúceho 
spolku na Slovensku, č. 1416/1928.
28 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Povolenie Divadelníckemu spolku v Rožňave usporiadať 
prednášky, č. 225/1937.
29 L. Réz bol kňazom reformovanej cirkvi a od roku 1902 redaktor rožňavských novín Sajó 
Vidék. 
30 Potočná, Eva – Nowak, Karol: Rožňava: mesto s výhľadom. Rožňava, Mestský úrad, 2009. 128.
31 K. Tichy (1888, Rožňava – 1968, Budapešť) – akademický maliar, predstaviteľ symbol-
izmu, grafik, ilustrátor a etnograf.  Študoval v Mníchove a Budapešti. Po 1. svetovej vojne bol 
v Rožňave profesorom na evanjelickom gymnáziu. Pôsobil aj ako šéfredaktor týždenníka Sajó 
Vidék. V roku 1925 reštauroval pre mesto Rožňava olejomaľbu Ferencza Paczku Attilova smrť. 
Szabóová, Alžbeta: Významné osobnosti v dejinách Baníckeho múzea a personál. In. Csobádi, 
Jozef  (zost.): Banícke múzeum v Rožňave. Rožňava, Banícke múzeum v Rožňave, 2002.  63−64.
32 Markova továreň na kožu bola založená pravdepodobne v roku 1782 a bola jedinou svojho 
druhu v Gemer-Malohontskej župe. V továrni sa spracovávala koža na výrobu topánok, po-
drážok, remeňov a pre účely vojenskej výzbroje. Kronika mesta Rožňava, s. 3.
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v ktorom sa múzeum nachádzalo.33 V roku 1930 boli zbierky presťahované 
zásluhou spolku do domu zrušenej rehole premonštrátov, kde si prenajal štyri 
miestnosti.34 Rožňavský vzdelávací spolok sa podieľal na podpore múzea ako 
významnej kultúrnej inštitúcie v meste.

Kultúrny rozvoj ovplyvňovali aj viaceré knižnice, ktorými spolky 
disponovali, pretože väčšina spolkov mala svoje vlastné knižnice a náležite sa 
o ne starala a doplňovala ich. Po dohode medzi mestom, miestnym odborom 
MS a predstaviteľmi Sokola, bola v roku 1932 zriadená v Rožňave verejná 
slovenská obecná knižnica a čitáreň. Okrem kníh menovaných spolkov ju tvorili 
knihy zakúpené mestom, darované Ministerstvom školstva a národnej osvety 
a časopisy predplatené mestom. 35

V Rožňave fungovali štyri židovské spolky. Išlo o Rožňavský židovský 
ženský spolok (1922), Izraelský spolok chevra-kadischa (1923), Miestnu komisiu 
sociálneho podporného spolku Židov na Slovensku v Rožňave (1923) a spolok 
Zion pre Rožňavu a okolie (1928).36 Okrem dobročinných aktivít organizovali 
rôzne prednášky. V roku 1935 mal Eugen Gellért z Bratislavy prednášku na 
tému Svetový spor Masaryka pre židovstvo a Maximilián Elkán z Košíc vystúpil 
s problematikou Heine a ženy.37

O združovanie v spolkoch sa živo zaujímali významní politickí, ale aj 
náboženskí predstavitelia Rožňavy. Či už išlo o finančnú podporu starostu 
a predstavenstva mesta, alebo povoľovanie usporiadania rôznych podujatí. 
Vyjadrovali sa tiež k orientácii jednotlivých spolkov. Napríklad rímsko-katolícky 
kňaz Róbert Pobožný v Rožňave vo svojom pastierskom liste v roku 1925 
neodporúčal združovať sa v akýchkoľvek spolkoch, ktoré by presadzovali 
monarchistické, nihilistické alebo socialistické myšlienky.38

Kultúrne spolky svojou činnosť vo veľkej miere prispeli k šíreniu osvety, 
vzdelania a následne modernizácii spoločenského života v meste.

33 Na danom zasadnutí bola zvolená aj muzeálna komisia, ktorú tvorili Ladislav Knóth, Aladár 
Medek a Albert Tyrnauer. Csobádi, Jozef: Niekoľko kapitol zo storočnej histórie Banícke-
ho múzea v Rožňave. In. Csobádi, Jozef  (zost.): Banícke múzeum v Rožňave. Rožňava, Banícke 
múzeum v Rožňave, 2002. 12.
34 Potočná – Nowak, 2009, cit. dielo 128-129.
35 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 25, Výťah zo zápisnice zasadnutia mestskej rady z 6. 10. 
1925, č. 533/1925.
36 ŠAKE pobočka RV, Oú. RV, k. 20, Evidencia spolkov v Rožňave, č. 37/1923.
37 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 4, Sionistický spolok, verejné prednášky, bez čísla.
38 ŠAKE pobočka RV, Oú. RV, k. 4, Pobožný Róbert, katolícky kňaz – rušení obecného mieru, 
č. 403/1925.
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III. Športové spolky

Významné miesto mali v Rožňave spolky, ktoré sa venovali športu. Patrila k nim 
Telocvičná jednota Sokol, ktorá bola založená 22.10.1919 a jej prvým predsedom 
bol Štefan Gál. Počas svojho medzivojnového trvania mala v priemere 200 
členov. Okrem pestovania športových disciplín ako turistika, gymnastika, 
streľba a zimné športy mal spolok aj svoj divadelný a hudobný odbor. Jej 
členovia nacvičovali v priemere 3 až 5 divadelných hier ročne a zúčastňovali 
sa väčšiny štátnych osláv.39 Sokol organizoval rôzne túry do okolia, na hrad 
Krásna Hôrka, do mauzólea, do okolitých baní a jaskýň aj pre cudzincov.40 
Na čele Sokola bol v roku 1937 starosta (predseda) Stanislav Fišer, konateľom 
bol Leopold Pospíšil a pokladníkom Ľudovít Polák. Spolok vlastnil v meste 
kúpalisko.41 Sokol usporadúval veľké množstvo športových aktivít, rôzne 
súťaže a preteky. Najväčšou telovýchovnou akciou v medzivojnovom období 
bolo verejné cvičenie, ktoré sa konalo 21.5.1933 v Rožňave a zúčastnilo sa na 
ňom približne 400 cvičencov z mesta a okolia, žiaci rožňavských škôl, študenti 
československého štátneho reálneho gymnázia a vojaci miestnej posádky, 
ktorí podujatie sprevádzali aj vojenskou dychovou kapelou.42 Verejné cvičenie 
prilákalo vyše 2 000 divákov.43 

Rožňavskí obyvatelia maďarskej národnosti boli združení v Rožňavskom 
športovom klube, ktorý síce vznikol v roku 1919, ale jeho stanovy boli schválené 
až v roku 1930 výnosom Krajinského úradu (KÚ) v Bratislave.44 Jeho členovia 
sa venovali predovšetkým futbalu a zápaseniu. Zápasnícky oddiel založil v roku 
1932 Ján Cimer a dosahoval výborné výsledky. V roku 1936 sa v Rožňave konalo 
významné športové podujatie – juniorské majstrovstvá Slovenska v zápasení. 
Víťazmi vo všetkých váhových kategóriách sa stali zápasníci z Rožňavy, Štefan 
Gnech, Ján Šalamun a Tobias Žiga.45 Na konci 30. rokov viedol klub predseda 
Jozef  Galautka, podpredsedom bol Ľudovít Szontágh, tajomníkom Vojtech Bra-
un a pokladníkom Eugen Palčo. V roku 1937 mal klub 156 členov a vlastnil 

39 Šafárikov kraj, 18. apríl 1936, roč. 5, č. 16, Zprávy, s. 3.
40 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 15, Cudzinecký ruch – Telocvičná jednota Sokol, č. 
8652/1936.
41 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Zoznam športových spolkov a kníhtlačiarní v Rožňave, 
č. 9604/1937.
42 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 7, Telocvičná jednota Sokol – žiadosť o povolenie verejného 
cvičenia a tanečnej zábavy, č. 2603/1933.
43 Tajták, 1978, cit. dielo 204.
44 ŠAKE pobočka RV, Oú. RV, k. 20, Evidencia spolkov v Rožňave, č. 37/1932.
45 Tajták, 1978, cit. dielo 205.



Lucia PoLáková

284

v meste ihrisko.46 
Rožňava je obklopená horami, a tak ku fyzickým aktivitám s dlhoročnou 

tradíciou v meste patrila turistika. Pestovala sa v miestnom odbore Klubu 
československých turistov v Rožňave, ktorý bol založený v roku 1928.47 
Turistické výlety viedli na Volovec, do Zádielu, Slovenského krasu, Slovenského 
raja, na Silickú a Plešiveckú Planinu. Členovia klubu sa venovali značkovaniu 
a udržiavaniu jednotlivých turistických trás. V roku 1933 vydal klub ilustrovanú 
publikáciu Sprievodca po Rožňave a jej okolí.48 Predsedom klubu bol v 30. 
rokoch Ladislav Kohout, podpredsedami Pavel Šimkovič a E. Filo, konateľkou 
Jarmila Kudláčková a pokladníčkou Lea Borgošová. Klub mal koncom 30. 
rokov 116 členov a bol vlastníkom chaty Horáková na Volovci.49

Jednota československého Orla, ktorej stanovy boli schválené KÚ 
v Bratislave v roku 1933, sa tiež venovala turistike. Organizovala aj rôzne 
orientačné cvičenia, táborenie v prírode a telesné cvičenia. Predsedom pri 
jeho založení bol Karol Dvořák a podpredsedom E. Filo. Na ustanovujúcej 
schôdzi tajomník Hlinkovej slovenskej ľudovej strany z Lučenca N. Kňazovický 
informoval o telovýchovnom, kultúrnom a náboženskom orientovaní Orla.50 
V roku 1937 bol na jeho čele Alexander Novák, pokladníkom Mikuláš Schupper 
a náčelníkom Štefan Chovanec. Orol mal koncom 30. rokov v Rožňave okolo 
170 členov.51

Ďalším športovým klubom bola Robotnícka telocvičná jednota, založená 
v roku 1928. Jej starostom bol v druhej polovici 30. rokov Alojz Gašparec, 
náčelníkom Jozef  Štacho, a pokladníkom Tomáš Gudás. V danom období 
združovala 82 členov.52 Taktiež usporadúvali rôzne športové podujatia. V roku 
1933 organizoval spolok Proletársky športový deň a tanečnú zábavu, ktorej 
súčasťou bol futbalový zápas, telocvičné skúšky, závodný beh, defilé cvičencov, 
mužský, ženský, detský telocvik a ľahká atletika. Program končil tanečnou 

46 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Zoznam športových spolkov a kníhtlačiarní v Rožňave, 
č. 9604/1937.
47 ŠAKE pobočka RV, Oú. RV, k. 20, Evidencia spolkov v Rožňave, č. 37/1932.
48 Tajták, 1978, cit. dielo 206.
49 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Zoznam športových spolkov a kníhtlačiarní v Rožňave, 
č. 9604/1937.
50 ŠAKE pobočka RV, Oú. RV, k. 110, Správa o verejnej ustanovujúcej schôdzi telocvičnej 
jednoty Orol, č. 580/1933.
51 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Zoznam športových spolkov a kníhtlačiarní v Rožňave, 
č. 9604/1937.
52 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Zoznam športových spolkov a kníhtlačiarní v Rožňave, 
č. 9604/1937.
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zábavou.53

Medzi spolkami mal svoje miesto aj Rožňavský šachový klub, ktorý 
vznikol v roku 1933, kedy boli schválené jeho stanovy.54 Klub bol začlenený do 
Stredného šachového okrsku, do ktorého patrila Jelšava, Tornaľa a Rimavská 
Sobota. Kluby medzi sebou každoročne organizovali turnaje. Miestnosť daného 
klubu sa nachádzala v kaviarni Stiglitza.55

Okrem kultúrnych a športových spolkov, mali veľký význam rôzne 
podporné spolky. Popredné miesto medzi nimi mala Odbočka ústrednej charity 
na Slovensku, ktorá vznikla v roku 1927 a venovala sa hlavne dobročinným 
aktivitám.56 Charita mala aj svoj športový odbor, ktorý organizoval rozličné 
podujatia. V roku 1933 sa konal jej športový závod, ktorý začal zhromaždeným 
mládeže v budove bývalého katolíckeho gymnázia, pokračoval pochodom za 
spevu futbalových skautských piesní a vyvrcholil atletikou a futbalovým zápasom 
medzi mužstvami Košíc a Rožňavy.57

Športové spolky v Rožňave vznikali v priebehu celého obdobia 
medzivojnovej ČSR. Niektoré boli ustanovené v 2. polovici 30. rokov a nemali 
schválené stanovy. Patril medzi nich športový Atletický klub v Rožňave, ktorý 
bol založený v roku 1937. Predsedom bol Vojtech Okres, tajomníkom Antonin 
Vostal a pokladníkom Teodor Hlivjak. Klub mal 61 členov. Čo sa týka zväzovej 
príslušnosti patril pod Československú futbalovú asociáciu v Prahe.58

IV. Banícke spolky

V Rožňave, významnom baníckom meste, mali 2 svoje spolky aj baníci. Išlo 
o Zväz baníkov v ČSR, ktorý bol pobočkou celoštátneho spolku so sídlom v Prahe 
a bol založený v roku 1926. Druhým spolkom bola Skupina priemyselného 
zväzu baníkov v ČSR, ktorá vznikla v roku 1930.59 Banícke spolky venovali svoju 
pozornosť sociálnej situácii baníkov. V roku 1927 spoločne žiadali o zachovanie 

53 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 7, Jednota proletárskej telovýchovy v Rožňave – žiadosť 
o povolenie Proletárskeho športového dňa a tanečnej zábavy, č. 2603/1933.
54 ŠAKE pobočka RV, Oú. RV, k. 20, Evidencia spolkov v Rožňave, č. 37/1932.
55 Šafárikov kraj, 21. marec 1936, roč. 5, č. 12, Zo šachového klubu v Rožňave, s. 3.
56 ŠAKE pobočka RV, Oú. RV, k. 20, Evidencia spolkov v Rožňave, č. 37/1932.
57 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 7, Športový odbor Karity v Rožňave – žiadosť o povolenie 
usporiadania športového závodu, č. 2210/1933.
58 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Zoznam športových spolkov a kníhtlačiarní v Rožňave, 
č. 9604/1937.
59 ŠAKE pobočka RV, Oú. RV, k. 20, Evidencia spolkov v Rožňave, č. 37/1932.
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banských bratských pokladníc.60

Druhý menovaný spolok usporiadal v meste v roku 1937 verejnú 
schôdzu, ktorej sa zúčastnilo asi 2 000 ľudí. Predsedom zhromaždenia bol Matej 
Judicényi, starosta okresnej nemocenskej poisťovne a Karol Hubert, zámočník 
v Rimamuránskom banskom závode. Na programe bola situácia v baníctve, 
zdražovanie a nízke mzdy. Aj keď zhromaždenie bolo nepolitické, tajomník 
spolku Štefan Kušík, hovoril o zásluhách Komunistickej strany Československa 
(KSČ), za čo bol zo strany notárskeho adjunkta Františka Szabóa napomenutý. 
Tajomník Československej sociálno-demokratickej strany robotníckej v Rožňave 
Ján Stacho kritizoval zlé postavenie robotníkov v časoch maďarskej vlády 
a vyzdvihol zlepšenie situácie v ČSR. Zároveň chválil organizovanosť baníctva, aj 
v rámci spolkov. Na konci zhromaždenia, keď mala byť zahraná banícka hymna 
komunisti demonštratívne zaspievali komunistickú Föl, föl ti rabjai a földnek.61

V roku 1938 žiadala Skupina priemyselného zväzu baníkov v ČSR 
o povolenie divadelných predstavení, ktoré však boli zakázané. V hre Ifjú 
munkás delegáció Soviet Unióba62 sa porovnávali československé politické, 
sociálne a kultúrne pomery so situáciou v sovietskom Rusku v neprospech 
ČSR. Hru Hosszú Oszi nepovažoval tamojší úrad za vhodnú pre používanie 
výrazov ako „hlúpy Slovák“, čo mohlo vzbudiť eventuálne verejné pohoršenie.63 
Stretnutia baníckych spolkov mali blízko k politickým zhromaždeniam, lebo ich 
organizovali predstavitelia politických strán, hlavne KSČ a Československej 
sociálno-demokratickej strany robotníckej, ktorí využívali priestor spolkových 
stretnutí na vyjadrovanie svojho politického program.

V. Potreba subvencie pre činnosť spolkov

Spolky pre svoje fungovanie často potrebovali finančnú a materiálnu podporu 
od mesta. V roku 1928 žiadala Maďarský divadelný spolok o subvenciu vo 
výške 3 000 Kčs a porúbané palivové drevo. Predstavitelia mesta požiadavkám 
vyhoveli.64 Niektoré spolky kvôli nedostatku financií zanikli. Jedným z nich bola 
Miestna skupina Masarykovej Leteckej ligy, ktorá bola založená v roku 1924 pri 
československom reálnom gymnáziu. V roku 1927 jej dal starosta Ernest Róth 
k dispozícii miestnosť v nemocnici za účelom zriadenia ambulancie pre lekára 

60 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 28, Sanácia banských bratských pokladníc, č. 415/1928.
61 Hore, hore, vstaň väzeň zo zeme. ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 16, Sväz baníckej skupiny 
v Rožňave – verejná schôdza 5. 9. 1937, č. 184/1937.
62 Delegácia mladých robotníkov do Sovietskeho zväzu.
63 Dlhá jeseň. ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 18, Priemyselný zväz čsl. Horníkov, skupina 
Rožňava, žiadosť o divadelné predstavenie, č. 249/1938.
64 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 29, Sezóna maďarského divadla, č.126/1928.
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ligy.65 
 V dôsledku hospodárskej krízy v roku 1932 na čas zanikla.66 Katolícky 

tovarišský spolok bojoval o svoje miestnosti, pretože od roku 1919 bola v jeho 
priestoroch umiestnená posádka vojska. Rožňavský biskup Michal Bubnič preto 
navrhol, aby po zrušení Expozitúry ŽÚ v roku 1928, bolo vojsko umiestnené 
v daných vyprázdnených miestnostiach, aby sa mohol spolok v svojich 
priestoroch venovať sociálnym úlohám.67 Rožňavský športový klub žiadal o 
vyplatenie zábavnej dane, darovanie dreva na postavenie tribúny a subvenciu 
4 000 Kč, kvôli zlému finančnému rozpoloženiu spolku. Poslednej menovanej 
požiadavke mestská rada nevyhovela, pretože ešte nemala schválený rozpočet.68 
Mesto podporovalo jednotlivé spolky podľa svojich finančných možností.

Zhrnutie
 

Rôznorodosť a početnosť spolkov, ktorá bola charakteristická pre medzivojnovú 
ČSR sa prejavila aj v malej, multietnickej Rožňave, kde sme zaznamenali 
bohatosť rozličných spolkov, ktoré združovali rôzne skupiny obyvateľstva.

V danom príspevku sme predstavili najvýznamnejšie kultúrne spolky, 
medzi ktorými mali popredné miesto miestny odbor MS a Okresný osvetový zbor, 
ktorý usmerňoval spoločenský život v meste. Zároveň sme analyzovali rôzne 
spoločenské podujatia, ktoré jednotlivé spolky organizovali. V ďalšej časti sme 
sa bližšie pozreli na spolky, ktoré pestovali šport, pretože patril k obľúbeným 
aktivitám Rožňavčanov. Do skupiny športových asociácii patrila Telocvičná 
jednota Sokol, Rožňavský športový klub, Jednota československého Orla a Klub 
československých turistov. Keďže Rožňava bola významným baníckym mestom, 
ďalšia kapitola analyzovala organizovanosť v profesijných baníckych spolkov 
a ich kultúrne akcie, ktoré sa často niesli v politickom duchu. Posledná časť bola 
venovaná potrebe podpory pre jednotlivé spolky, bez ktorej by mnohé prestali 
fungovať alebo by výrazne obmedzili svoju činnosť.

Široké spektrum spolkov spájalo rôzne skupiny obyvateľstva mesta 
a širšieho okolia. Medzi nimi mali významné postavenie rôzne kultúrne, športové 
a profesijné spolky a asociácie združujúce príslušníkov maďarského etnika, 
medzi ktoré patril Maďarský osvetový zbor, Kultúrny tovarišský spolok, Mestské 
kasíno, Rožňavský vzdelávací spolok, Rožňavský besedný spolok, Maďarský 

65 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 28, Činnosť Masarykovej ligy proti TBC, č. 412/1927.
66 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 15, Masarykova letecká liga, č. 9688/1936.
67 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 28, Žiadosti o podporu katolíckeho tovarišského spolku, 
č. 508/1927.
68 ŠAKE pobočka RV, Nú. RV, k. 32, Žiadosti Východoslov. nár. divadla a maď. div. spoločno-
sti o podporu, č. 280/1929.
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divadelníctvo podporujúci spolok a Rožňavský športový klub. Početná maďarská 
menšina mala v podmienkach medzivojnovej ČSR v multietnickom prostredí 
Rožňavy široké možnosti spolčovania sa na pestovanie rozmanitých kultúrnych 
a športových aktivít. Tieto príležitosti predstavitelia maďarskej minority vo 
verejnom živote v hojnej miere využívali a organizovali rôzne podujatia, 
prednášky, divadelné predstavenia a športové závody, čo zabezpečovalo rozvoj 
národnostnej kultúry a tradícií. 

Spolky boli jedným z faktorov modernizácie spoločnosti. Jednotliví 
členovia si organizovaním v rôznych asociáciách osvojovali kompetencie 
vzájomnej kooperácie a získavali pocit identifikácie sa so skupinou a jej záujmami. 
Spolčovanie malo svoje nezastupiteľné miesto v kultúrnom živote Rožňavy 
v období 1. ČSR.
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Združovanie mladých kresťanských intelek-
tuálov v prvej Československej republike. 

Fungovanie Kruhov Ottokára Prohászku: orga-
nizačná štruktúra, členská základňa 

ildikó bajcsi*

Motivácia, metodika ako aj pramene tejto štúdie sú spojené s výskumom, ktorý 
realizujem v rámci svojej doktorandskej práce. Výskum je zameraný na vznik 
a organizácie menšinových maďarských intelektuálnych elít v medzivojnovej 
Československej republike, predovšetkým na činnosť prvej menšinovej generá-
cie a jej úlohu vo vytváraní osobitnej skupinovej identity maďarskej menšiny.

Táto generácia, ktorá sa už socializovala na československých stred-
ných a vysokých školách, založila dve ideologicky rozdielne združenia, resp. 
hnutia. Jednak to bolo známe ľavicové hnutie Sarló (Stlp). Niektorí jeho členo-
via vstúpili aj do Komunistickej strany Československa. Na druhej strane boli 
vytvorené kresťansko-socialistické Kruhy Ottokára Prohászku. Táto štúdia je 
venovaná práve tomuto národne a pravicovo orientovanému hnutiu.1 Obidve 
menšinové zoskupenia zohrali veľmi dôležitú úlohu pri formovaní skupinovej, 
kolektívnej identity maďarskej menšiny, nakoľko práve mladí maďarskí intelek-
tuáli vytvorili argumentačnú bázu a východiská teórie a praxe dvojitej identity, 
v rámci ktorej príslušníci maďarskej komunity považovali za možné zachovať 
a pestovať maďarskú národnú identitu, pritom akceptovať nové národnoštátne 
formy strednej Európy, a byť lojálnymi občanmi Československa. Zároveň na 
základe tohto ideového východiska novej kolektívnej menšinovej identity začali 
bojovať za kolektívne práva, za národnú autonómiu, za svoju emancipáciu, ako 
aj za pozitívne vzťahy s majoritnými národmi Čechov a Slovákov. 

* Bajcsi Ildikó. Eszterházy Károly Főiskola, Történelemtudományi Doktori Iskola. 
ildikobajcsiov@gmail.com 
1 O význame mladej generácie medzi dvoma svetovými vojnami viď: Kemény, G. Gábor: Így 
tűnt el egy gondolat. Dostupné na internete:
http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1315.pdf  (cit. 19.06.2015), Ölvedi, János: A 
szlovenszkói új magyar generáció. A Sarlótól a Prohászka-körökig (1935). Érsekújvár és Vidéke. Dos-
tupné na internete:
http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1136:
oelvedi-janos-a-szlovenskoi-uj-magyar-generacio-a-sarlotol-a-prohaszka-koeroekig-
1935&catid=60:default&Itemid=76 (cit. 30.05.2015). Porovnaj. Turczel, Lajos: Két kor mezs-
gyéjén. Madách. Pozsony, 1967. 311.
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V rámci svojho doktorandského výskumu dávam dôraz predovšetkým na 
biografické pramene a súvislosti obidvoch intelektuálnych skupín. To znamená, 
že skúmam účasť jednotlivých osobností v týchto dvoch hnutiach. Ich životné 
príbehy dávam do kontextu medzivojnovej maďarskej menšinovej politiky, resp. 
verejného života na Slovensku.2 Porovnávanie hnutia Sarló a Kruhov Prohászku 
je mimoriadne zaujímavé aj preto, lebo ich ideologické rozdiely sú často dodnes 
tematizované. 

Ľavicové tradície založené hnutím Sarló sa dostali do popredia a boli 
často glorifikované najmä v Maďarsku počas komunistického režimu. Podobné 
tendencie sú viditeľné v poslednom období aj v prípade Prohászkových Kruhov. 
Aj preto treba pristúpiť k obom týmto zoskupeniam kriticky a podľa možnosti 
objektívne. V tejto štúdii najdôležitejším prameňom je časopis Új Élet (Nový 
život). V časopise publikovali poprední členovia Kruhov, a na základe ich pub-
likácií je možné rekonštruovať proces vzniku a rozšírenia tohto kresťansko-so-
cialistického hnutia, ktoré sa rozvinulo aj vďaka podpory vedúcej parlament-
nej strany maďarskej menšiny, t. j. Maďarskej kresťansko-socialistickej strany 
v Československu.3 Články a smerovanie časopisu skúmam od jeho vydania v 
roku 1932 do 1939, teda do reorganizácie kresťansko-socialistického hnutia 
v rámci Maďarska po Prvej viedenskej arbitráži. Pritom aj správy policajného 
riaditeľstva z bratislavského národného archívu slúžili ako dôležitý zdroj pre 
rekonštrukciu organizačnej štruktúry a aktivít Prohászkovcov.4 Pri analýze čin-
nosti hnutia som sa sústredila prvotne na organizačné a ideologické osobitosti 
Kruhov, ako aj na ideový profil vedúcich osobností, resp. na jednotlivé  oblasti 
ich činnosti.  

I. Politické pozadie a podmienky 

Po trianonskej mierovej zmluve medzi prvé úlohy mladých maďarských menši-
nových intelektuálov v Československu patrila sebadefínícia menšiny ako et-
nickej skupiny, resp. tvorba politického programu: osemstotisíc ľudí maďarskej 

2 O tom detailne viď: Bajcsi, Ildikó: A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsá-
gi mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet gen-
erációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről) In. Človek a spoločnosť internetový 
časopis pre pôvodne teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. 2014. 2. 
16-32. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=4HT-
WXTBMQMLKWE48SXAHSNKG5 (cit. 19.08.2014)
3 O časopise detailne Filep, Tamás Gusztáv: A csehszlovákiai „Új Élet” ideológiája a harmin-
cas években. In. Bárdi Nándor–Filep Tamás Gusztáv–Lőrincz D. József  (szerk.): Népszolgálat. 
A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Kalligram Könyvkiadó, 
Pozsony. 2015. 114-136.
4 Slovenský národný archív (SNA), Fond Policajného riaditeľstva (PR), 87. krabica 16/1.   
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národnosti na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi naraz tvorila relatívne 
početnú etnickú skupinu, ktorá mala úplne nové politické, právne i adminis-
tratívne postavenie. Pozmenené legislatívne podmienky, demokratický charak-
ter mnohonárodnostného československého národného štátu, štátne idey prvej 
republiky na jednej strane, radikálne odmietanie nového štátoprávneho status 
quo a štátnych hraníc v Podunajsku, ostré konflikty medzi potrianonským 
Maďarským kráľovstvom a Československom, strata majoritného postave-
nia, silný asimilačný tlak zo strany štátnej administratívy, emigrácia veľkej čas-
ti maďarskej elity do Maďarska vytvorili úplne nové podmienky pre vytvore-
nie maďarskej menšinovej komunity.5 Táto nová politická komunita sa musela 
v takýchto podmienkach definovať jednak z dôvodu formovania sa novej ma-
jority, t. j. československého politického národa, slovenskej národnej majority 
na Slovensku, ako aj českého národa, ktorý dominoval v rámci Českosloven-
skej republiky.6 Podobne zložitou úlohou bolo aj určenie podstaty vzťahu voči 
takzvanému materskému národu a štátu. Problémy sebadefinície a zmapovania 
demografickej i inštitucionálnej základne, hospodárskeho potenciálu etnickej 
skupiny, teritoriálnej a administratívnej bázy vytvorenia akejsi spoločnej kolek-
tívnej identity  pokračovali aj v oblasti politickej i právnej budúcnosti maďarskej 
menšiny. Bolo treba začať uvažovať o tom, či to má byť menšinová autonómia 
alebo autonómia celého Slovenska a Podkarpatskej Rusi alebo protičeské kon-
cepcie bloku „autochtónnych obyvateľov“, t. j.  Slovákov, Maďarov, Rusínov 
a Nemcov v týchto dvoch krajinách v rámci prvej republiky.  Na rozdiel od 
staršej generácie, t. j. generácie otcov a matiek, narodenej a vychovávanej ešte 
v uhorských podmienkach, prvá menšinová generácia maďarských intelektuálov 
začala študovať už v Československu. Postupne si osvojila slovenčinu i češtinu. 
Vnímala ekonomické výhody, sociálne istoty republiky, ako aj moderné prúdy 
v českom i slovenskom kultúrnom, literárnom i vedeckom živote. Pražské, brn-
enské, bratislavské univerzitné prostredie, taktiež západoeurópske štipendiá im 
dávali nové impulzy pre vypestovanie svojej vlastnej generačnej identity.7 V tejto 
novej menšinovej konštrukcii zohrali dôležitú úlohu práve samovzdelávacie 
mestské Kruhy, študentské spolky a hnutia, ktoré pod vplyvom podobných 

5 Turczel, 1967, cit. dielo 
6 Viď. Szarka, László: A (cseh)szlovákiai magyar közösség nyolc évtizede 1918–1998. Történe-
ti vázlat. In. Tóth, László (szerk.): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998. I. Bu-
dapest, Ister, 1998. 9−25.  Simon, Attila: Etnické stereotipy. Obraz Čechov a Slovákov v maďarských 
prácach v medzivojnovom období. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/docu-
ments/10180/79324/simon.pdf  (cit. 10.06.2015)
7 O tom detailne viď: Dobossy, László: A Sarló művelődéstörténeti szerepe és hatása. In. 
Sándor László (szerk.): Ez volt a Sarló. Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok. Kossuth 
Könyvkiadó – Madách Könyvkiadó, 1978. 108−133.
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českých a slovenských spolkov mali demokratický charakter, hľadali si vzájomné 
kontakty, ako aj možnosti zmapovania svojho vlastného národného zázemia, 
a to na základe konkrétnej sociálnej práce v teréne, t. j. v dedinách južného 
Slovenska s maďarským obyvateľstvom.8 Ako prví sa hlásili pražskí „akademi-
ci“, t. j. maďarskí vysokoškoláci, ktorí študovali na nemeckej a českej univerzite 
v Prahe. Od roku 1925 sú zachytené ich prvé organizačné štatúty, ktoré boli 
zákonne uznané. Ich politické i ideologické profily boli od začiatku  rozdielne. 

II. Korene hnutia: ideológia, aktivita 

Prohászkove kruhy mali svoje korene v skautskom hnutí, podobne ako to 
bolo aj v prípade hnutia Sarló. Associatio Aloysiana a Kruh maďarských 
vysokoškolských skautov boli prvé organizácie novej generácie maďarských 
vysokoškolských intelektuálov v Prahe.9 Vedúci predstavitelia maďarských skau-
tov, napríklad Odilló Hornyák alebo Lajos Scherer (Ľudovít Scherer) mali veľký 
vplyv na vysokoškolákov – v prvom rade na členov hnutia Sarló. Scherer bol 
redaktorom mládežníckeho a skautského časopisu, Mi Lapunk (Naše Listy).10 

8 O vzniku a význame prvej Československej republiky viď. Sinkó, Ferenc: A felvidéki ifjúsági 
mozgalmak kezdetei Trianon után. In. Regio. Kisebbségtudományi Szemle. 1 (1990), 2. 148−160. 
Molnár, Imre: Az új nemzedék és az ifjúsági mozgalmak. In. Filep Tamás Gusztáv – Tóth 
László: A csehszlovákiai magyar művelődés története (1918-1998) II. Oktatásügy, közművelődés, sajtó. 
Ister Kiadó, Budapest, 1998. 206−210. 
9 Až keď skupiny maďarských katolíckych vysokoškolákov vytvoril v Prahe Kruh 
Prohászku, podarilo sa im v ďalších rokoch po schválení ich štatútu v Bratislave, v Brne 
a v Košiciach,  resp, skoro v každom meste južného Slovenska vytvorili lokálne kruhy.  
Szlovákiai Magyar Adatbank. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona 1918-tól.
Dostupné na internete: http://adatbank.sk/lexikon/prohaszka-ottokar-korok-szovetsege/ 
(10.12.2014) 
10 Odilló Hornyák sa narodil v Budapešti v roku 1888. Účinkoval ako učiteľ telesnej výchovy, 
tréner a vedúci skaut. Svoje  štúdiá ukončil v Budapešti a v Bratislave. Vyučoval v Nových 
Zámkoch a v Šahách.  V 1944 sa odsťahoval do Budapešti. Mal dôležitú úlohu v organizo-
vaní novozámockého spolku skautov. Szlovákiai Magyar Adatbank. A (cseh)szlovákiai magyarok 
lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. Dostupné na internete:  http://adatbank.
sk/lexikon/hornyak-odilo/ (cit. 10.12.2014) Ludovít Scherer sa narodil v srbskej Starej Vr-
base. Bol redaktorom časopisov a písal aj knihy. Pritom účinkoval ako učiteľ maďarského a 
nemeckého jazyka, v 1900 a 1945 v Lučenci. Bol jednou najdôležitejšou osobnosťou zväzu 
skautov. Bol hlavným redaktorom skautského časopisu A Mi Lapunk (Naše Listy) medzi 1921 a 
1932. Zohrával hlavnú úlohu v organizovaní mládeže. Hlavne medzi „Sarlóvcami“ sa stal pop-
ulárnym. Neskôr sa dostal do sporu s opozičnými časopismi, pre neustále útoky musel zrušiť 
mládežnícky časopis. Neskoršie v 1945 ho presídlili do Maďarska. Turczel, 1967, cit. dielo, 
Szlovákiai Magyar Adatbank. A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918−2004. Dostupné 
na internete: http://adatbank.sk/lexikon/scherer-lajos-andorka/ (cit. 10.12.2014)  Porovnaj 
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Jedným najdôležitejším časopisom v počiatočnom období Kruhov v bol aj 
časopis Tábortűz (Táborák).11 Tu treba zdôrazniť, že korene obidvoch hnutí, boli 
v značnej miere spoločné. Aj keď navzájom rivalizovali, obidve skupiny mali na-
dvažovali na skautské korene, a organizačne vybudovali svoje hnutia v podstate 
rovnako a často na podobnej osobnej báze. 

Viac informácií máme len niekoľkých vedúcich predstaviteľoch, ktorí 
zohrali úlohu v obidvoch organizáciách, tak boli akýmisi kontaktnými členmi 
s dvojitou identitou. Patrili medzi nich napríklad Norbert Duka Zólyomi, Kornél 
Diósi alebo László Dobossy, neskorší známy bohemista na budapeštianskej uni-
verzite.12 Prohászkove Kruhy pritom mali pevnú kresťansko-socialistickú ide-
ovú bázu, ktorá vychádzala z pozícií neokatolicizmu, sformulovaného pápežmi 
Levom XIII. alebo Piusom XI. Ich pápežské encykliky, a to najmä encyklika 
Rerum Novarum, respektíve Quadragesimo Anno, mali obrovský význam 
z hľadiska spoločenských odpovedí na dobové sociálne procesy a výzvy, a ktoré 
iniciovali mnoho nových metód a postupov pri riešení sociálnych problémov.13

Hnutie Sarló si určilo za svoj vzor trojicu maďarských spisovateľov: 

s prácou: Szalatnai Rezső Scherer Lajos és a Mi Lapunk, čo zvýši význam skautkého vodca 
fungujúcej v Lučenci medzi mladými časkoslovenskými Maďarmi. Szalatnai, Rezső: Magyar 
magatartás és irodalom Csehszlovákiában. Cikkek, kritikák, tanulmányok. AB-ART Kiadó, Pozsony. 
1994. 220.
11 Vytvorili konkurenciu pre časopis A Mi Lapunk (Naše Listy). Časopis zostavili Gustáv 
Krendl a Jozef  Mrenna. Medzi spolupracovníkov patrili Lucián Bíró, Gejza Borka a Viktor 
Szombathy. Fónod, Zoltán: A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1919-1995. Madách-Poso-
nium, Pozsony, 1997. 384.
12 Norbert Duka Zólyomi sa narodil v Ostrihome v roku 1908, autor štúdií a historik lekárst-
va. Ako univerzitný študent bol členom Maďarského pracovného spolku, na niekoľko rokov 
pre CSMASZ. Po ukončení právnych štúdií pôsobil vo verejnom živote ako hlavný sekretár 
CSMITMT-u, potom sa aktívne zapájal do činnosti Toldyho kruhu (Toldy-kör). Spolupraco-
val aj s Kosákovcami, v časopise  Prohászkovho kruhu Új Élet (Nový život) sa objavili jehho 
články aj neskoršie. Fónod, 1994, cit. dielo 70-71. Kornél Diósi bol členom ipeľskej skupiny 
počas jej sociografických ciest. Balogh, Edgár: Szegény emberek. Dostupné na internete:  http://
mek.oszk.hu/05000/05089/html/gmbalogh0003.html. (cit. 20.06.2015). László Dobossy sa 
narodil vo Vlčanoch v roku 1910. Potom čo zmaturoval v novozámockom gymnáziu, štu-
doval na parížskom Sorbonne a na pražskej Karlovej Univerzite, kde získal diplom učiteľa 
maďarčiny a francúzštiny. Bol významnou osobnosťou hnutia Kosák. Od 1950 do 1980 pra-
coval ako učiteľ v Budapešti. Szlovákiai Magyar Adatbank. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona 
Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. Dostupné na internete: http://adatbank.sk/lexikon/
dobossy-laszlo/ (cit. 19.06.2015)
13 Magyar Katolikus Lexikon. Dostupné na internete: http://lexikon.katolikus.hu/P/
Proh%C3%A1szka%20K%C3%B6r%C3%B6k.html (cit. 16.05.2015) Porovnaj: Turczel, 
1967, cit. dielo
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Endre Adyho, Zsigmonda Móricza, a Dezsőa Szabóa, ktorí reprezentovali 
maďarskú modernú, prozápadnú, ale zároveň aj národne orientovanú maďarskú 
literatúru. Prohászkove Kruhy si zvolili pre seba inú trojicu maďarských his-
torických, vedeckých a kresťanských osobností: biskupa Prohászku, historika 
Gyulu Szekfűa, resp. reprezentanta maďarskej proreformnej politiky z polovice 
19. storočia, grófa Istvána Széchenyiho, ktorý bol mimochodom zástancom tol-
erantnej národnostnej politiky, a ktorý neustále kritizoval Lajosa Kossutha za 
jeho asimilačnú politiku.  

Ottokár Prohászka bol biskupom v Székesfehérvári a bol reprezentan-
tom medzivojnového maďarského establišmentu.14 Bol mimoriadne populárnym 
zástancom sociálnej i nacionálnej spravodlivosti. Dodnes sa diskutuje o jeho 
názoroch, o úlohe židovských Maďarov, o antisemitizme maďarskej spoločnosti. 
Na základe informácií, čo máme, mladí maďarskí menšinoví intelektuáli si zvolili 
jeho meno ako symbol predovšetkým kvôli jeho progresívnym názorom o so-
ciálnej solidarite. Podľa Prohászkovcov, Szekfű mal byť vzorom pre maďarskú 
mládež, lebo práve on bol v medzivojnovom období zástancom reálnej národnej 
politiky Széchenyiho. Základom tejto politiky je sebakritika. Druhým ideálom 
bol biskup Prohászka so svojou teóriou solidarity.15 To  znamená, že Prohász-
kove Kruhy sa snažili o akúsi symbiózu národnej ideológie podľa tolerantnej 
národnej a reformnej ekonomickej politiky Széchenyiho, resp. svetonázorovej 
platformy biskupa Prohászku, ktorý sa zasadzoval o vytvorenie novej morálnej i 
sociálnej atmosféry v Maďarsku. Prohászkovci však nepreberali jeho anti-juda-
izmus; o ňom niet žiadnej stopy v ich časopise Új Élet (Nový život).

Hnutie „vyhlásilo boj proti všetkým tým spoločenským trendom, ktoré hlásajú rieše-
nie spoločenských otázok na ideologickom základe v protiklade s týmto filozofickým smerom“ 
– tvrdí o hnutí Lajos Turczel, literárny historik.16 Článok tlačového oddelenia 
Prohászkovcov v periodiku s názvom Jövő to zatieňuje tým, že úzka intelek-
tuálna skupina samozrejme nemohla na seba vziať sociálnopolitické úlohy, 
ale chcela v prvom rade zabezpečiť ideové zázemie: „Nový katolicizmus pokladá 
spoločenskú reformnú činnosť za nepriamu, no podstatnú úlohu. Jeho prvoradou úlohou je 

14 Detailne o osobnosti biskupa Ottokára Prohászka a jeho vplyve v Maďarsku medzi dvoma 
svetovými vojnami: Fazekas, Csaba: Prohászka Ottokár zsidóellenességéről. Dostupné na internete: 
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/fazekas-prohaszka.htm. (cit. 05.07.2015), 
Frenyó, Zoltán: Prohászka Ottokár hitéleti és szociális tevékenysége. In. Vár. 2010, 1. 94−95. 
O Prohászka-tradície medzi dvoma svetovými vojnami viď: Miklós, Péter: Katolicizmus és poli-
tikum a Horthy-korszakban. Dostupné na internete:  http://www.aetas.hu/2006-02/miklos.pdf  
(cit. 07.07.2015), Gergely, Jenő: A kereszténydemokrácia Magyarországon. In. Múltunk, 2007. 
3. 113−115.
15 Szemetkay, József: Az új nemzedék arca és programja Magyarországon. In. Új Élet. 1935. 
2−3. 115−118.
16 Turczel, 1967, cit. dielo 79.
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upevniť svetonázor a poukázať na transcendentné ciele katolicizmu.”17  Sociálny re-
formný program Kruhov postavený na „katolíckej báze“ otvára mnohé závažné 
spoločenské témy. Tieto boli v protiklade s novými ideovými prúdmi: so zmena-
mi socializmu, s boľševizmom, fašizmom, konzervativizmom a liberalizmom. 
Vedenie hnutia sa dôsledne dištancovalo od spomenutých ideológií. Zodpov-
ednosť sa vznik spoločenských, ekonomických a politických krízových situácií 
pripisovali tiež týmto ideológiám. Riešenie tých problémov si vedeli predstaviť 
jedine na báze neokatolíckej ideológie: „Či už skúmame liberalizmus postavený na 
nacionalistickom základe alebo socializmus skonštruovaný na základe materializmu, ich 
spoločné nedostatky sú očividné. Ani jedno zriadenie, ba možno povedať svetonázor, nepojalo 
človeka ako indivíduum a ľudstvo ako kolektivitu v jej prirodzenosti a skutočnosti, lebo sa 
usilujú uspokojiť potreby jednotlivca a spoločnosti len parciálne. […] Ako prehnaný intelek-
tualizmus a jednostrannosť i  jalovosť materialistického svetonázoru uvrhli jednotlivca do 
krízy, tak pripravili krízu nášho kontinentu ekonomické a politické systémy, ktoré vyrástli 
z tohto presvedčenia.“ – vyjadruje názor na vplyv nových ideových prúdov článok 
o katolicizme v Új Élet (Nový život).18

Prohászkovci sa dištancovali od politizovania omnoho jednoznačne-
jšie, než to robili členovia hnutia Sarló. Napriek tomu, mali blízko k Maďarskej 
kresťansko-sociálnej strane. Z policajných hlásení je jednoznačné, že vláda ich 
nepovažovala z politického hľadiska za nebezpečných, ale mala presný prehľad 
o tom, s akým prúdom menšinovej politiky sa stotožňovali ich vedúci predstavi-
telia.19

Prohászkovci vďaka svojej ideologickej platforme boli aktívni súčasne 
v teoretickej i praktickej oblasti. V interných aktivitách jednotlivých mestských 
organizácií to organizvoali práve teoretické, filozofické prednášky a diskusie. 
Vonkajšiu aktivitu prezentovali prostredníctvom etnograficko-sociografických 
exkurzií v dedinách južného Slovenska alebo organizovaním sociálnych a char-
itatívnych akcií.

17 Tamtiež
18 Pongrácz, Kálmán: A katolicizmus és az új Európa. In. Új Élet. 1935, 7−8. 346−347.
19 O tom detailne: Slovenský národný archív (SNA), Fond Policajného riaditeľstva (PR), 87. 
krabica 16/1.
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III. Organizácia, štruktúra, členstvo
III. 1. Centrálne predsedníctvo

Kruhy Ottokára Prohászku mali v roku 1932 spolu okolo 250 registrovaných 
členov.20 Na ročných kongresoch, ktoré fungovali ako najdôležitejšie podu-
jatie Kruhov, bolo prítomných priemerne 100-150 delegátov, čo je úctyhodný 
počet a svedčí o aktivite členstva.21 Popri stálych a riadnych členoch boli zvolení 
aj čestní členovia Kruhov, ako napríklad Lujza Eszterházy, sestra Jánosa Eszter-
házyho.22 

Centrála tohto hnutia fungovala od svojho vzniku v roku 1930 v hlav-
nom meste republiky, v Prahe. Podľa hlásení bratislavského policajného ria-
diteľstva, samostatné mestské Kruhy boli založené v Bratislave, Nových Zám-
koch,  Komárne, Lučenci i v Brne.23 Pritom dôležitým miestom fungovania 
hnutia bola redakcia časopisu Új Élet (Nový život) v Košiciach, resp. skupina 
Prohászkovcov v Rožňave i Rimavskej Sobote.24

Z I. ročníka časopisu (1932) je zrejmé, že už v tomto roku sa konala 
systematická práca v najdôležitejších centrálach: „Členovia pražského Prohászkovho 
Kruhu sa momentálne zdržiavajú okrem Prahy vo veľkom počte aj v Nových Zámkoch, v 
Lučenci, v Komárne a v Košiciach. V piatich mestách sa teda koná systematická práca.”25 
Duchovným vodcom a iniciátorom bol košický kanonik, Miklós Pfeiffer, ktorý 

20 Czvank, László: A mai főiskolás és az összefüggő világnézet szükségessége. In. Új Élet. 
1932, 11. 440. Toto číslo sa nie bezpodmienečné zhodovalo s počtom aktívnych členov. Podľa 
ročného hlásenia pražských schôdzok Prohászkovcov navštevoval iba 60 percent členov.  
Kovács, E. kult. ref.: A prágai Prohászka Kör közgyűlése. In. Új Élet. 1935, 11. 586. 
21 Molnár, 1998, cit. dielo 206−210.
22 “Členovia môžu byť členmi: riadnými, -podporovacími,-čestnými a zakladajúcími.” STANOVY. Slov-
enský národný archív (SNA), Fond Policajného riaditeľstva (PR), 87. krabica 16/1.“Pred 
zaklúčením Foldeš v méne spolku ponúkol Lujze Esterházyovej čestné členstvo, čo bolo veľkým potleskom 
prítomných prijaté a sama Lujza Esterházyová sa krátkym prejavom poďakovala za udelenie čestného 
členstva.” Hlásenie (Kruh Ottokára Proházku 9. 11. 1940. voľné shromaždenie) Slovenský 
národný archív (SNA), Fond Policajného riaditeľstva (PR), 87. krabica 16/1. Detailne o Lujze 
Esterházyovej viď: Sinkó, Ferenc: Egy nagyasszonyról. In. Eszterházy Lujza: Szívek az ár ellen. 
Püski Kiadó, Budapest. 1991. 6−13. 
23 “Vyššie uvedený zväz, ktorého sídlom podľa stanov schválených ministerstvom vnútra je Praha, sústreduje 
v sebe 6 miestnych [...] spolkov, ktoré jestvujú na základe vlastných, príslušnými úradmi schválených stanov. 
Sú to „Kruh Ottokára Prohászku” so sídlom v Prahe, Brne, Bratislave, Komárne, Lučenci, Nových Zám-
koch.” Policajné riaditeľstvo v Bratislave Krajinskému úradu v Bratislave. Prohászka Ottokár 
Körök Szövetsége dotazníková akcia. (1937). Slovenský národný archív (SNA), Fond Polica-
jného riaditeľstva (PR), 87. krabica 16/1.  3782 
24 Molnár, 1998, cit. dielo 206−210.
25 Hegyessy, Sándor: Mozgalmaink. In. Új Élet. 1932, 4. 147−148. 
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zohral osobitne dôležitú úlohu nielen pri založení hnutia, ale aj v jeho ďalšej 
činnosti a organizovaní nových lokálnych Kruhov. Jeden z najvýznamnejších 
literárnych historikov obdobia Gábor G. Kemény (Gabriel G. Kemény) v 
kultúrnodejinnej analýze zhrňujúcej dobové procesy Takto zmizla jedna myšlien-
ka (Így tűnt el egy gondolat) tiež vyzdvihuje nenahraditeľnú úlohu Pfeiffera 
pri organizovaní hnutia: „[…] ak je možné jedno celonárodné hnutie pokladať za dielo 
neúnavnej organizačnej kultúrnopedagogickej práce syntetickej individuality jedinej osoby, tak 
pri začiatkoch a rozkvete Prohászkových Kruhov mal rozhodujúcu úlohu Mikuláš Pfeiffer.”26 
Kanonik pomohol mladým nielen pri vzniku hnutia, ale spoluúčinkoval aj v prá-
ci centrálnych a lokálnych organizácií a zastával mnohorakú činnosť. Riadil a re-
alizoval série nábožensko-filozofických prednášok a duchovných cvičení. Naj-
dôležitejšími funkciami hlavných a riadnych predstaviteľov boli post predsedu, 
podpredsedu a kultúrneho referenta. Kruh predsedníctva tvorila úzka skupina, 
ktorá veľmi často menila funkcie medzi sebou.

Medzi emblematické osobnosti hnutia patria Elemér Rády, prvý predse-
da hnutia, ktorý zároveň redigoval časopis Új Élet (Nový život) do roku 1935,27 
László Czvank (Ladislav Czvank) – Göndöcs, ktorý bol významným učiteľom, 
zastával funkciu predsedu od roku 1934. Dôležitú funkciu zastával aj Sándor 
Vájlok (Alexander Vájlok), historik umenia, kultúrny referent hnutia.28 

26 Kemény G. Gábor: Így tűnt el egy gondolat. Dostupné na internete: http://adatbank.
transindex.ro/html/cim_pdf1315.pdf  (cit. 16.06.2015) Gabriel Kemény G. (Košice 1915-
1981). Ako dejepisár, literárny historik pôsobil v Maďarsku od 1938 a pracoval ako bádateľ 
Štátnej Knižnice Széchenyiho. Bol prvým autorom histórie československej maďarskej 
literatúry medzi dvoma svetovými vojnami. Fónod, 1994, cit. dielo 155.
27 Hegyessy, Sándor: Mozgalmaink. In. Új Élet. 1932, 4. 147.  Elemér Rády sa narodil v 
Košiciach v roku 1910. Pracoval ako novinár, potom zmaturoval v Košiciach. V Prahe 
ukončil svoje právne štúdiá, medzitým sa stal jednou z najdôležitejších vedúcich osobností 
mládežníckých hnutí. Zúčatnil sa do organizcie Kruhu maďarských vysokoškolských skautov 
ako i v organizovaní Prohászka kruhov, kde činil ako jeho prvý riaditeľ. V 1935 sa odsťahoval 
do Budapešti. Medzi 1933 a 1935 bol hlavným redaktorom časopisu Új Élet (Nový život).
Magyar Katolikus Lexikon. Dostupné na internete:
http://lexikon.katolikus.hu/R/R%C3%A1dy.html (cit. 10.12.2014)
28 Alexander Vájlok sa narodil v Diakovciach v roku 1913. Pôsobil ako kritik a kultúrnodejinár. 
Maturoval v Komárne, potom v Bratislave skončil svoje slavistické štúdie. Neskôr v Prahe 
získal diplom na Vysokej škole politických a slobodných vied. Medzi dvoma svetovými vojnami 
dospel na úroveň jedného najdôležitejšieho kritika československej maďarskej literatúry. 
Neskôr pôsobil ako učiteľ, v roku 1939-40 učil na slovenskom gymnáziu v Košiciach. V 
rokoch 1940 až 1948 pracoval v ministerskom úrade v Budapešti ako i na ministerstve vnútra. 
V roku 1946 sa zapojil do práce parížskej maďarskej mierovej delegácie.  Szlovákiai Magyar 
Adatbank. A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. Dostupné 
na internete: http://adatbank.sk/lexikon/vajlok-sandor/  (cit. 10.12.2014)
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III.2. Praha – najaktívnejšia Prohászkova skupina

Každá miestna skupina mala osobitný charakter. Aktuálne problémy a miestne 
podmienky určovali funkciu a aktivitu miestnych skupín. Najaktívnejší boli 
„Prohászkovci“ v Prahe. Pražská skupina vznikla v roku 1930 ako prvé miestne 
zoskupenie Zväzu kruhov Ottokára Prohászku. Hnutie fungovalo ako všestran-
ný Prohászkov Kruh a spomedzi lokálnych organizácií zaznamenal najväčšiu 
aktivitu.

O práci pražskej skupiny sa dozvedáme predovšetkým zo správ časo-
pisu Új Élet (Nový život), ktorý už v roku 1932 obrátil pozornosť na viacstran-
nú a aktívnu činnosť skupiny: „Kruh usporiadal 15 členských schôdzok (diskusných 
večierok) a jednu pamätnú oslavu. Popri ideologickej práci Kruh fungoval aj v praktickej 
oblasti. O akcii návšteva periférie sa zmieňujeme na inom mieste. Liturgické hnutie dosiahlo 
pekné úspechy. Knižnica Kruhu sa v minulom roku zdvojnásobila. Najväčšiu zásluhu na 
rozvoji života hnutia má László Czvanka (Ladislav Czvanka) [...].”29 Zo správy sa 
dozvieme, že pražskí Prohászkovci už od začiatku vykonávali aktívnu sociálnu 
činnosť pri organizovaní prednášok týkajúcich sa rôznych nábožensko-filozo-
fických a ostatných aktuálnych spoločenských otázok. Jedným takým praktickým 
programovým bodom bola napríklad akcia na periférii Prahy, keď navštevovali 
a pomáhali Maďarom žijúcim v predmestiach.30 Na rozvoji skupiny sa význ-
amným spôsobom podieľali aj tie osobnosti, ktoré zastávali vedúce funkcie v 
Kruhu. Medzi nimi bol napr. horeuvedený a v ústrednom vedení účinkujúci 
László Czvank (Ladislav Czvank). 

Činnosť hnutia však ani zďaleka neskončila iba v organizovaní rôznych 
prednášok. Vznik jednotlivých výborov (akčný, lekársky, pedagogický a 
žurnalistický) napríklad zohral dôležitú úlohu pri vzdelávaní novej generácie. 
Významnou úlohou pražského Prohászkovho Kruhu bolo vyškolenie dorastu – 
elitnej mládežníckej intelektuálnej gardy. O tomto zámere svedčí aj nasledujúci 
záznam z valného zhromaždenia Prohászkovcov z októbra 1935: „Vnútorným 
cieľom Kruhu bolo, aby vyškolil elitnú skupinu pre prácu zameranú na maďarskú menšinu, 
a aby zabezpečil kvalitný dorast pre pražskú PK.”31

29 Sinkó, Ferenc: Mozgalmaink. Prága. In. Új Élet. 1932, 11. 447. 
30 O tom detailne viď: P. Király Pacifik O. F. M.: A prágai perifériák lelki gondozása. In. Új 
Élet. 1932, 4. 134−138. 
31 Kovács, E. kult. ref.: A prágai Prohászka Kör közgyűlése. In. Új Élet. 1935, 11. 586. 
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III.3. Bratislavský Kruh

Ďalšia významná skupina bola bratislavská, ktorá bola založená v roku 1932.32 
Napriek tomu, že bratislavský Kruh fungoval ako jedno najvýznamnejšie miestne 
hnutie. Začiatky jeho činnosti boli ťažšie v porovnaní s pražským Kruhom. Jed-
ným z problémov bola „pasivita“ poslucháčov pochádzajúcich z Bratislavy. Vo 
veľkej miere to prispelo k tomu, že Kruh pôvodne organizoval hlavne uzavreté 
podujatia vo forme prednášok a diskusných fór. To dokazuje aj pracovná správa 
z roku 1932: „V decembri minulého roka sa začala práca aj bratislavského Prohászkovho 
Kruhu. Avšak musel čeliť veľkým prekážkam, kým sa dopracoval k tomu, aby mohol vyko-
návať riadnu aktívnu prácu. Bratislavskí, teda nie z vidieka pochádzajúci univerzitní pos-
lucháči sa k spolku stavali s celkovým nezáujmom. Teraz je základom fungovania Kruhu jeho 
vnútorná práca, navonok a celkovo pred verejnosťou sa Kruh málokedy prejaví.”33 

Rovnako ako v prípade pražskej formácie, prácu bratislavskej skupiny 
tiež ovplyvnila aktivita vedúcich osôb. Jedným z najvýznamnejších bratislavských 
osobností bol už skôr uvedený Kornél Diósi, ktorý predtým fungoval v Sarló: 
„Riadenie vykonáva Kornél Diósi, poslucháč filozofie. Jeho agilite a práci môže ďakovať 
spolok za to, že sa za účasti mnohých členov môžu dnes uskutočniť s veľkým záujmom 
očakávané schôdze s dlhými diskusiami.”34 Ďalšie dôležité osobnosti v skupine 
boli napr. László Aixinger mladší, syn kresťanskokatolíckého politika László 
Aixingera staršieho.35 Kornél Diósi, bývalý člen hnutia Sarló, tiež patril medzi 
významné osobnosti v Bratislave. Dôležití členovia boli ďalej už horeuvedený 
Sándor Vájlok (Alexander Vájlok), historik, ktorý zároveň zastával post 
predsedu Kruhu.36 Kálmán Janics (Koloman Janič), neskorší autor diela Roky bez 

32 O tom viď: Slovenský národný archív (SNA), Fond Policajného riaditeľstva (PR), 87. kra-
bica 16/1. 
33 Major József: Mozgalmaink. Pozsony. In. Új Élet. 1932, 11. 448.
34 Tamtiež
35Výročná správa spolkov (1932). Slovenský národný archív (SNA), Fond Policajného ria-
diteľstva (PR), 87. krabica 16/1.  
36 Zoznam funkcionárov volených v októbri 1934. O detailnejšom opise osobnosti Sándora 
Vájloka, o jeho politickom a  ideologickom profile sa môžeme informovať na základe tzv. 
„dotazníkovej akcie“ a k tomu sa viažucich hlásení policajného riaditeľstva. “Alexander Vájlok 
poslucháč filosofie, nar. 13. nov. 1913 v Diakovciach okres Saľa, tamtiež prislušný syn Lukáča a Margity 
rod Sadzovej, slob. r. k. bytom v Bratislave, Palisády 22 “[…]”. Menovaný je národnosti maďarskej, v 
súkromnom živote rozpráva maďarsky, štátny jazyk ovláda, nijako s a nevyhýba so svojimi študentmi 
hovoriť po slovensky, nakoľko je ale vychovávaný v maďarskom prostredí v súkromnom živote väčšinou 
hovorí po maďarsky! Politicky ani verejne činný nie je, na politickom živote sa nezúčastňuje, ani k žiadnej 
politickej strane neprejavuje sympatie napr. [...]. Do žiadnej spoločnosti nechodi, ani žiadnych dôverných 
[…] priateľov nemá, ale venuje sa celkom štúdiam. Spôsob jeho života je všeobecne [...] samotársky. Je tichej 
a skromnej povahy a vo svojom okolí sa teší dobrej povesti. Šetrením sa nezistil dôvod, pre ktorý by sa mohlo 
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domoviny (A hontalanság évei), bol tiež významným členom skupiny.37 Ďalej je treba 
spomenúť aj Jánosa Ölvediho (Jána Ölvediho) a Lászlóa Pfeiffera (Ladislava 
Pfeiffera).38 

Hlavná úloha bratislavského Prohászkovho Kruhu pozostávala z ak-
tívneho spoluúčinkovania pri zriaďovaní Katedry maďarského jazyka na 
bratislavskej univerzite. „[...] Dôkazom doteraz vykonanej práce je, že bratislavský P.K. 
aktívne účinkuje v kat. budovateľskej práci a stal sa jedným najvýznamnejším a najšikovne-
jším budovateľským ateliérom bratislavskej maďarskej katolíckej spoločnosti.”39 Ďalšou 

o jeho spoľahlivosti pochybovať.” Hlásenie. Slovenský národný archív (SNA), Fond Policajného 
riaditeľstva (PR), 87. krabica 16/1.  
37 Riadny voľné zhromaždenie spolku: Kruhu Prohászka Ottokára na školský rok 1935/36. 
Slovenský národný archív (SNA), Fond Policajného riaditeľstva (PR), 87. doboz 16/1. 
O Kálmánovi Janicsovi detailne: Kálmán Janics sa narodil v Kraľovej nad Váhom v 1912. 
Účinkoval ako historik, lekár a politik. Keď po 1931 zmaturoval v bratislavskom maďar-
skom gymnáziu, získal lekársky diplom na bratislavskej maďarskej univerzite v 1937. Praco-
val ako súkromný lekár najprv v rokoch 1937-1942 v Trenčíne, potom v Jolšave. V 1979 po 
švajčiarskom vydaní knihy pod názvom Roky bez domoviny (A hontalanság évei) ho vykázali 
z Rožnavského okresu. Po roku 1989 bol jedným zo zakladateľov Maďarského kresťansko-
demokratickje strany, potom pracoval ako čestný predseda strany. Szlovákiai Magyar Adatbank. 
A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig.  Dostupné na inter-
nete: http://adatbank.sk/lexikon/janics-kalman/ (cit. 10.12.2014)
38 „Tajomník podal zprávu o činnosti spolku v minulom roku, […] ktorej boli u poriadané prednášky o 
sociálnej otázke, o katolickom svetovom názore, o ukole katolickej maďarskej mládeže. Rečníci boli Dr. Mi-
kulás Pfeiffer, kanoník v Košiciach, pater Karol Hidvéghy S. J. v Bratislave, Dr. Ján Both lekár v Bratislave 
a Kornél Diósi. Ján Ölvedy a Ladislav Pfeiffer univ. posl.” Správa (hlásenie) o riadnom voľnej zhro-
maždení spolku Prochászku Kruhu Ottokára.  Slovenský národný archív (SNA), Fond Polica-
jného riaditeľstva (PR), 87. doboz 16/1. 
1933 - Ján Ölvedy právnik „prednášal Ján Ölvedi, právnik na predmet „A marxista termelés”. Na 
tento debatný večierok boli povolaní aj slov. katol. študenti zo spolku „Ústredie slov. katol. študentsva”, 
avšak títo sa nedostavili. Slovenský národný archív (SNA), Fond Policajného riaditeľstva (PR), 
87. doboz 16/1. (Ikvay) László Pfeifer sa narodil v  roku 1911 v Budapešti. Bol synovcom 
kanonika Miklósa Pfeifera. Potom čo zmaturoval na benediktínskom gymnáziu v Komárne, 
pokračoval v teologických štúdiách vo Švajčiarsku. Zapojil sa do činnosti Prohászkových 
Kruhov v Československu, patril do bratislavskej skupiny. Neskôr pôsobil ako kaplán 
v Dunajskej Lužnej a v Komárne. V roku 1939 sa stal duchovným vodcom Celoslovenského 
združenia mladých katolíckych pracujúcich v Budapešti. Zapojil sa do ukrývania Židov. Počas 
komunizmu bol v Maďarsku viackrát vo väzení. V roku 1969 odcestoval k svojmu strýkovi 
do Fribourgu. Magyar Katolikus Lexikon. Dostupné na internete: http://lexikon.katolikus.
hu/I/Ikvay.html (cit. 10.12.2014) Viac o jeho živote viď Hollay Ferenc: Ki volt Ikvay László?  
Dostupné na internete: http://www.ppek.hu/konyvek/Hollai_Ferenc_Ki_volt_Ikvay_
Laszlo_1.pdf  (cit. 09.09.2015)   
39 Takács, István: Beszámoló a pozsonyi P.K. idei munkájából. In. Új Élet. 1935, 1−2. 175−176.
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výnimočnosťou bratislavskej skupiny je, že po roku 1938 ako jediný Kruh na Slov-
ensku fungoval ďalej až do roku 1945.

III.4.  Lučenecký „Kruh” stredoškolákov 

Skupina v Lučenci mala silné skautské tradície. Založil ju László Czvank (La-
dislav Czvank), Pál Schleicher (Pavol Schleicher) a Pál Dombrovský (Pavol 
Dombrovský). Skupinu riadili z Prahy. Dvadsaťčlenné hnutie sa stretávalo dvo-
jtýždenne.40 Lučenecká skupina bola podľa dobových správ Új Élet (Nový živ-
ot) už od vzniku silným hnutím. O cieli hnutia uvádza pojednanie nasledovné: 
„Lučenecký PK je jedným z najmladších Prohászkových Kruhov. Vznikol 16. septembra 
1933. Jeho cieľom bolo, aby sa pre dorast a mládež po ukončení strednej školy vytvoril or-
ganizačný rámec, v ktorom by mohol vykonávať rozsiahlu činnosť. Jeho stanovy sú pred 
ratifikovaním.”41 Lučenecká skupina mala za cieľ osloviť predovšetkým tých stre-
doškolákov, ktorým chcela zabezpečiť organizačné pozadie. V tomto ohľade 
lučenecký Kruh tvoril špecifický typ Zväzu Prohászkových Kruhov. Veľká časť 
skupiny pochádzala z členov univerzitného (pražského) Prohászkovho Kruhu, 
čo z viacerých hľadísk obmedzilo jej miestnu činnosť, ktorá pozostávala hlavne 
z diskusných schôdzok: „Počet jeho členov je 18, sú to hlavne tí, ktorí sú členmi aj uni-
verzitných Prochászkových Kruhov. Náš pracovný čas sa obmedzil na dobu, keď jeho členovia 
sú doma. Mali sme teda štyri schôdze: z nich dve boli administratívne a dve diskusné.” 

42  – píše pracovná správa lučeneckého Prohászkovho Kruhu v Novom živote 
z roku 1934. 

III.5. Kruh novozámockých učiteľov

Ďalšia dôležitá skupina bola novozámocká, kde pôsobili hlavne učitelia. 
Práca sa ťažko rozhýbala, ale po čase sa rýchlo rozvíjala. Najmä pedagógovia 
organizovanej skupiny museli vykonávať intenzívnu prácu vyplývajúcu z ich 
zamestnania a pracovných odborov:  „Novozámocký Prohászkov Kruh patrí medzi tie 
spolky, ktoré museli vynaložiť veľké úsilie, aby dokázali vykonávať tvrdú prácu a aby mohli 
preukázať výsledok. Veľká časť jeho členov sú učitelia, ktorí počas roka môžu tráviť iba 
krátky čas doma, a ani letné prázdniny nie sú najvhodnejším časom na efektívnu prácu, ak 

40 „Preklad z časopisu „Déli Hírlap” zo dňa 21. septembra 1933, číslo 12, článku s nadpisom „v 
Lošonci sa utvoril Prochászkov Kružok” utvorenie je dočasnéhoz rázu a predbežne vedie záležitosti trojčlenný 
výbor, ktorého členovia sú Ladislav Czvank, Ján Dombrovský a Pavel Schleicher.” Preklad z časopisu 
„Déli Hírlap” zo dňa 21. septembra 1933, číslo 12,  Slovenský národný archív (SNA), Fond 
Policajného riaditeľstva (PR), 87. krabica 16/1.  3668
41 Barna, B.: A losonci Prohászka Kör munkája. In. Új Élet. 1934, 8. 499. 
42 Tamtiež 
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viacerí inde trávia leto alebo dovolenkujú.”43 
Činnosti miestnej skupiny vo veľkej miere pomohlo, že už horeuvedený národný 

kongres  zorganizovalo národné predsedníctvo na tomto mieste v roku 1932 a 1933. Zo 
správy kongresu je zrejmé, že podujatie malo veľký vplyv na formovanie miestnej inteligencie, 
zároveň zvýšilo jej aktivitu počas neskoršej práce, ktorá sa prvotne sústredila na šírenie 
katolíckych a sociálnych ideálov:  „V Nových Zámkoch usporiadaný Národný katolícky 
vysokoškolský kongres spôsoboval raritný a výnimočný sociálny zážitok. V každom prípade 
mal veľký a vzácny vplyv na členov Prohászkovho Kruhu, na organizujúcu sa a zapájajúcu 
sa novozámockú katolícku mládež. Chuť do práce a zápal aktivity ich viedol, aby znovu 
preukázali niečo vzácne a so svojou výnimočnosťou priniesli výsledok v sami zvolenej pracovnej 
oblasti, v službe ich ideológie, v realizovaní veľkých katolíckych koncepcií, výsledok: rozšíre-
nie ideálov Prohászkovho Kruhu, katolíckych sociálnych ideálov v čo najširšom zmysle, bez 
ohľadu na triedne rozdiely.“44 Zo správ disponujeme malým počtom informácií o 
osobách novozámockých vedúcich Prohászkovcov. V každom prípade je hod-
né zmieniť sa o Józsefovi Csicsátkovi (Jozefovi Csicsátkovi), ktorý bol jedným 
najvýznamnejším predsedom novozámockej skupiny. Nedisponujeme o ňom 
ďalšími informáciami.45

III. 6. Komárňanský Kruh

Z časopisu Új Élet (Nový život) disponujeme tiež iba s niekoľkými pracovnými 
hláseniami o činnosti komárňanského Kruhu. Referáty o miestnych významne-
jších osobnostiach nám tiež poskytnú obraz: „Prohászkov Kruh usporiadal svoje 
výročné riadne valné zhromaždenie 18. septembra v 1934. Vo veľkom počte zúčastnených 
členov privítal predseda Gyula Alapy, potom György Zombory (Juraj Zombory) a Ervin 
Doma mali prednášku o kulturálnom a sociálnom fungovaní spolku.”46 Jedným z naj-
dôležitejších predstaviteľov Prohászkovho Kruhu bol Gyula Alapy mladší, syn 
staršieho maďarského žurnalistu, archivára, riaditeľa múzea, československého 
maďarského politika, Gyulu Alapyho. Zastával funkciu predsedu miestnej sk-
upiny a považovali ho za kmeňového člena v komárňanskej formácii Prohász-
kovcov.47 

43 Major, József: Az érsekújvári Prohászka kör munkája. In. Új Élet. 1934, 6. 361. 
44 Vass, László: Érsekújvári munkánk. In. Új Élet. 1932, 10. 382.  
45 B. A.: Az érsekújvári Prohászka kör. In. Új Élet. 1934, 10. 643.
46 Szalay, István: A komáromi Prohászka Kör munkajelentése. In. Új Élet. 1934, 10. 567. 
47 „Na valnom zhromaždení Gyula Alapy referoval o organizovaní III. kongrese Prohászka kruhov a o 
práci hnutia a o jeho výsledkoch. […] V mene nového výboru predseda Ervin Doma poďakoval za dôveru 
valného zhromaždenia. Na septembrovej výborovej schôdzi predseda Doma objasnil plán práce, ktorý výbor 
vcelku prijal a interiorizoval.” Szalay, István: A komáromi Prohászka Kör munkajelentése. In. Új 
Élet. 1934, 10. 567. 
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Zásluhov spomínaných osobností sa komárňanská skupina tiež rýchlo 
rozvíjala. Podľa referátu Új Élet (Nový život) sa skupina už v roku 1934 stala 
známou v celom meste: “Pre miestnu katolícku akciu je P. K. organickým činiteľom. V 
meste sa už oboznámili s menom P. K., s jeho fungovaním.”48 Zo správ je tiež zjavné, že 
dôležitou súčasťou činnosti komárňanskej skupiny bola predovšetkým opozičný 
trend nasledujúca spolupráca s osobnosťami československých maďarských 
kultúrnych spolkov ako napríklad s Gézom Borkom (Gejzom Borkom), 
hlavným sekretárom Jókaiho spolku (Jókai Egyesület), alebo Viktorom Szom-
bathym, hlavným sekretárom SZMKE.49 

III. 7. Brnenský „Kruh”

Jadro v Brne vzniknutej skupiny tvorila tá univerzitná mládež, ktorá v meste 
pokračovala vo vysokoškolských štúdiách. Význam skupiny v porovnaní s ostat-
nými zoskupeniami neskoršie vzrástol, o tom svedčí aj správa miestneho hnu-
tia z prvého čísla Nového života z roku 1935.50 O vedúcich brnenskej skupiny 
však nedisponujeme ďalšími informáciami, a o členoch môžeme dedukovať z 
výročných hlásení. Napriek tomu, že ide iba o menšiu skupinu, brnenská skupi-
na od roku1935 s týždennou pravidelnosťou usporadúvala spoločné stretnutia. 
To dokazuje aj hlásenie napísané o fungovaní tímu v časopise Új Élet (Nový živ-
ot): „Náš rok sme otvorili s Veni Sancte. Následne boli každý týždeň schôdze, na ktorých sa 
diskutovalo o novinárskych otázkach, rôznych referátoch, o našom komárňanskom kongrese, o 

48 Doma, Ervin. A komáromi Prohászka Kör III. munkajelentése. In. Új Élet. 1934, 3. 
182−183. 
49 „Pritom mal prednášky dr. Géza Borka učiteľ komárňanského hlavného gymnázia, pedagóg a spiso-
vateľ, hlavný sekretár Jókaiho spolku (Jókai Egyesület). Pritom András Óváry sa zaoberal s dedinským 
hnutím, potom v novembri bola prednáška Viktora Szombatyho, hlavného sekretára SZMKE (Maďarského 
kultúrneho spolkuna Slovensku)  predstavení dedinsko-kultúrnej práce.” Óváry, András: A komáromi 
Prohászka Kör munkajelentése. In. Új Élet. 1935,  5-6.332−333. A Szlovenszkói Magyar 
Kulturális Egyesület a két világháború között, valamint a második világháború idején 
működő országos magyar kulturális és közművelődési szervezet Csehszlovákiában 
(Szlovenszkón). A Kultúrreferátus tpasztalatai alapján hozták létre 1925-ben. Elsősorban 
a magyar népi és magasabb kultúra terjesztésével foglalkozott, a szlovákiai magyar lakosság 
nemezti öntudatának megerősítése céljából. Színielőadásokat, felolvasóesteket, valamint kul-
turális akciókat szervezett mind helyi, mind országos szinten. Szlovákiai Magyar Adatbank. A 
(cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. Dostupné na internete: 
http://adatbank.sk/lexikon/szlovenszkoi-magyar-kulturegyesulet/ (cit. 10.12.2014) 
50 „Brnenský P.K. začal svoje fungovanie v 1935 so sezónu otvárajúcím valným zhromaždením. Vtedy 
hnutie zvolilo nový výbor pre školský rok 1934/35.” Olerényi: Beszámoló a brünni Prohászka-Kör 
munkájáról. In. Új Élet. 1935, 1.  63. 
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pražskom filozofickom kongrese.”51 Predošlá činnosť organizácie bola predovšetkým 
organizovanie rôznych aktuálnych podujatí, ktorých väčšia časť sa zaoberala s 
témou katolicizmu ako i s ekonomickými témami.52 Je nutné vyzdvihnúť, že v 
napomáhaní práce spolku hrali dôležitú rolu tie osobnosti, ktoré sa zúčastnili 
práce ako “hosťujúci rečníci”. Patrili medzi nich kanonik Miklós Pfeiffer (Mi-
kuláš Pfeiffer) ako i predtým už viackrát spomenutý László Czvank (Ladislav 
Czvank), jeden zo najvýznamnejších členov národného Prohászkovho Kruhu.53

III. 8. Skupiny z východu

Ako sme už na to poukázali, v roku 1932 mali serióznu organizáciu, resp. miest-
ny Kruh aj v Košiciach (kde vychádzal časopis Új Élet). V tom pravdepodobne 
zohralo svoju úlohu aj to, že viacero významných osobností Kruhov, najmä 
Miklós Pfeiffer a Elemér Rády mali svoje pevné košické zázemie. V miestnej 
skupine sa aj tu za krátky čas vykonala veľká práca. O tom svedčí, že Kruh mal 
dvojtýždenne schôdze a prednášky na také témy, ktoré sa týkali aktuálnych prob-
lémov mládeže. Za najvýznamnejšiu osobnosť sa považoval Elemér Rády, ktorý 
v roku 1932 zároveň zastával aj post národného predsedu. 

Rády mal určite veľké zásluhy pri organizovaní košickej skupiny, o zači-
atkoch ktorej sa v prvom čísle Új Élet (Nový život) z roku 1932 píše nasledovné: 
„Na prvej schôdzi nás národný predseda Elemér Rády oboznámil s cieľmi hnutia. Kruh mal 
potom dvojtýždenne schôdze. Na každej sa prednášala jedna aktuálna téma napr. Dr. Béla 
Suhaj: “Psychologické príčiny boľševickej ideológie” (A bolsevista ideológia pszihológiai okai), 
[…] a Dr. Aladár Topitzer: “ Španielska revolúcia a katolicizmus”. “A spanyol for-

51 Tamtiež
52 Tamtiež
53 „Sme zaviedli, že na začiatku každej schôdze z diela Prohászka: Rozjímanie o Evanieliu (Elmélkedések 
az evangéliumról) si prečítajme vhodné časti.” Olerényi: Beszámoló a brünni Prohászka Kör munká-
járól. In. Új Élet. 1935, 1. 63. V rámci práce tri schôdze sa zaoberali s duchovnými vodcami 
prohászkárov – s Prochászkom, Széchenyim a Szekfűm. Potom na návštevu Miklósa Pfeiffera 
usporiadala „riadne” duchovné cvičenia pre mládež. A vezetőség: A brünni Prohászka Kör 
januári és februári munkája. In. Új Élet. 1935. 2−3.  174. 
O pokračovaní práce v brnenskom Kruhu dostávame prehhľad od marca do júla. Najdôležite-
jšou udalosťou marcovej činnosti bola prednáška Adda L.-a, čo forsíroval také aktuálne otáz-
ky, ako nacionalizmus doby. Pred vianočnými sviatkami sa uskutočnila návšteva László Czvan-
ka. Neskôršie boli prediskutované aj také otázky, ako napríklad „slovenská tlačová otázka”, 
resp.  problém „slovenskej strednej vrstvy”. V nasledujúcom období sa uskutočnila literárna 
prednáška Alžbety Petőczeovej, potom forsírovanie smerníc mládežníckej práce. Členovia sa 
rozhodli, že v lete sa zapoja do mládežnícej práce. Prácu ukončili 14. júna so sezónu završu-
júcou schôdzou. A.I.: A brünni Prohászka Kör márciustól júliusig terjedő munkája. In. Új 
Élet. 1935, 7−8. 452.  
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radalom és a katolicizmus”.”54 Košice boli vtedy miestom pre rozhovory o naj-
dôležitejších otázkach týkajúcich sa života organizácie: „Viacero vedúcich Prohász-
kovho kruhu malo koncom marca schôdzu, ktorej cieľom bola príprava letného programu 
a pracovného plánu pre školský rok 1932/33.”55 Okrem Košíc vznikli aj miestne 
zoskupenia v Rimavskej Sobote a v Rožňave. Môžeme však skonštatovať, že 
fungovanie východných skupín nebolo v takej miere rozvinuté, ako to bolo u 
“západných” skupín. 

Zhrnutie

Na záver môžeme skonštatovať,  že hnutie sa pokúsilo zaviesť alternatívu pre 
novú menšinovú generáciu, ktorá podobne ako Sarló, chcela vychovať novú 
inteligenciu Maďarov v Československu.  V porovnaní s ľavicovou skupinou 
Sarló, Kruhy Ottokára Prohászku mali veľmi silné ideologické pozadie. Skupiny 
Prohászkovcov venovali veľkú časť svojej práce spojeniu katolíckych a národ-
ných cieľov so sociálnymi úlohami. Chceli to uskutočniť predovšetkým v neoka-
tolíckom a národno-konzervatívnom duchu.

Členov Kruhov verbovali z rôznych regiónov Československa. Mladí 
pravicovo orientovaní maďarskí intelektuáli sa začali zoskupovať počas svojich 
pražských  univerzitných štúdií. Hnutie sa aktivitou predsedov Miklósa Pfeiffera, 
či Lászlóa Czvanka sa v krátkom čase rozšírilo aj v ďalších významných 
maďarských mestských centrách v Československu, napríklad v Bratislave, 
Košiciach, Lučenci, Nových Zámkoch a Komárne.    
Kruhy sa mobilizovaním vysokoškolských študentov v jednotlivých regiónoch 
podujali na všestrannú činnosť v záujme budovania kolektívnej národnej identity 
maďarskej menšiny v Československu. Prácu a možnosti miestnych organizácií 
určovali lokálne podmienky. Ideologickú prácu prvých rokov, ktorá spočívala 
v organizovaní rôznych diskusných podujatí a politických, umeleckých, či ve-
deckých prednášok, sa napriek tomu neskoršie podarilo čoraz viac rozšíriť prak-
tickým smerom: organizovali pravidelné regionálne schôdze, tábory, výlety ako 
aj národné kongresy, či série prednášok. Popritom otvárali knižnice a budovali 
malomestské a dedinské športové ihriská. Podobne ako Sarló robili aj socio-
grafické terénne výskumné práce v dedinskom prostredí. Okrem toho sa mnohí 
členovia Kruhov stali zakladateľmi SZKIE.56 Mladé vysokoškolské študentky 

54 Hegyessy, Sándor: Mozgalmaink. Kassa. In. Új Élet. 1932, 4. 147. 
55 Rády, Elemér: Mozgalmaink. In. Új Élet. 1932, 5. 189. 
56 Združenie slovenskej katolíckej mládeže je náboženská mládežnícka organizácia založená 
v roku 1933. V organizácii fungovala zvlášť aj maďarská sekcia. Jej prvoradým cieľom bolo 
mravné a sociálne pozdvihnutie dedinského obyvateľstva. Spolu s Prohászkovými kruhmi sa 
podieľala na organizovaní letných pracovných táborov.  Szlovákiai Magyar Adatbank. A (cseh)
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sa zapájali predovšetkým do programu katolíckej kongregácie tzv. Sociálnych 
sestier (Szociális Nővérek) týkajúceho sa ochrany rodín a žien.57 Ďalej je možné 
vyzdvihnúť ich charitatívnu činnosť, ktorá sa orientovala na organizovanie 
táborov pre sociálne znevýhodnených mladých ľudí.

Ich plány sa však z politicko-historických dôvodov nemohli uskutočniť. 
Napriek nepretržitej činnosti ich predstavy týkajúce sa vychovania novej inteli-
gencie väčšinou zostali kvôli politickému dianiu ilúziou. Na rozdiel od hnutia 
Sarló, ktoré zaniklo prvom rade z ideologických príčin, históriu Prohászkovcov 
ovplyvnili udalosti prvej viedenskej arbitráže, kvôli ktorej sa väčšia časť členov 
po roku 1938 ocitla Maďarsku. Títo členovia sa väčšinou pripojili k celoštát-
nemu hnutiu Ottokára Prohászku v Maďarsku, miestne formácie ktorého sa 
vytvorili najskôr v Budapešti, neskôr v Debrecíne. Na Slovensku fungoval dlhšie 
Prohászkov Kruh jedine v Bratislave, a to od roku 1938 do 1945.

Veľká časť vedúcich Kruhov sa po viedenskej arbitráži po roku 1938 
presťahovala do Budapešti, resp. do iných mestských centier v Maďarsku. 
Hnutie sa zjednotilo so Spolkom Ottokára Prohászku. Jeho miestne skupiny 
sa zakladali najprv v Budapešti, neskôr i v Debrecíne  a v Segedíne. Vo vedení 
sa objavili noví ľudia, starí sa pomaly vytratili spolu s pojmom „hornouhorská 
mentalita“ („felvidéki szellem“), ktorá bola tiež  spojená s Kruhom Prohászku.58 
Členov pôvodných Kruhov na Slovensku  silne ovplyvnili politické udalosti po 
roku 1938, a najmä po roku 1945. Po vzniku komunistického československého, 
resp. maďarského štátu sa väčšina Prohászkovcov utiahla v Maďarsku na vidiek, 
resp. odišla do emigrácie do Západnej Európy alebo do Spojených štátov.  
Tí najznámejší – napr. Ján Ölvedy, Károly András,  Miklós Pfeiffer, Ladislav 
Pfeiffer, atď –  v emigrácii pokračovali vo svojej vedeckej, umeleckej činnosti 
v duchu kresťansko-socialistických Kruhov v medzivojnovom období. 

szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. Dostupné na internete:  
http://adatbank.sk/lexikon/szlovenszkoi-katolikus-ifjusagi-egyesulet/ (cit. 10.12.2014)
57 Molnár, Imre: Az új nemzedék és az ifjúsági mozgalmak. In. Tóth László – Filep Tamás 
Gusztáv: A csehszlovákiai magyar művelődés története (1918-1998) II. Oktatásügy, közművelődés, sajtó. 
Ister Kiadó, Budapest, 1998. 206-210. 
58 Viď. Simon, Attila: Magyar idők a Felvidéken 1938-1945. Az első bécsi döntés és következményei. 
Jaffa Kiadó, Budapest, 2014. 212.
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