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Előszó – Na úvod
A konferenciakiadvány a 2014. március 12−13-án Révkomáromban és
Egerben megrendezett Nemzet és kisebbség. Társadalomtörténeti változások a XIX−XX. században című nemzetközi konferencián elhangzott
előadásokból készült tanulmányokat tartalmazza. A konferencia központi
kérdéskörét meghatározta az a tény, hogy a TéKa – Szlovákiai Magyar
Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulásának történelemtudományi
csoportjába tartozó tagjainak ez a kutatási területe. Ennek megfelelően a
kelet-közép-európai nemzetállamok egyik alapkérdését, a többség és kisebbség viszonyának, közösségszerveződésének történetét feldolgozó
témák és tanulmányok adják a kötet tartalmát. Bár a tanulmányok témája
eltérő és változatos, bízunk benne, hogy hasznos tanulmánykötetet sikerült megjelentetni.
Szeretnénk köszönetet mondani a Selye János Egyetem Történelem
Tanszékének és az Eszterházy Károly Főiskola Doktori Iskolájának, akik
biztosították a konferencia helyszínét, a mozgósítást és a szakmai támogatást. Külön köszönjük Bartók Bélának, Kiss Lászlónak, Pap Józsefnek és
Szarka Lászlónak a tanulmányok szakmai lektorálását. Azt reméljük, hogy
az általunk szervezett konferencia és ez a kiadvány is hozzájárult a résztvevők szakmai fejlődéséhez.
Táto kniha vznikla na základe medzinárodnej konferencie názvom
Národ a menšina. Sociálnohistroické zmeny v XIX−XX. storočí
organizovanej v Komárne a Jágri, dna 12−13. marca v roku 2014.
Obsahuje príspevky, ktoré boli prezentovné na konferencii autormi tejto
knihy. Tematika bola daná dejepisnou podsekciou združenia TéKa,
členovia ktorej skúmajú práve túto tematiku. Občianske Združenie Téka,
vedecké a kultúrne združenie maďarskej mládeže žijúcej na Slovensku je
mimoriadne hrdé na to, že táto jej prvá kniha obsahuje tematické
príspevky, ktoré sa zaoberajú s jednou zo základných otázok
stredoeurópskych národných štátov, históriou vzťahov väčšín a menšín.
Napriek tomu, že príspevky sú rôznorodé, veríme tomu, že sa nám
podarilo zostaviť užitočnú knihu.
Touto cestou by sme chceli poďakovať katedre histórie Univerzity J.
Selyeho a Doktorskej školy jágerskej vysokej školy Eszterházy Károly
Főiskola, predstavitelia ktorých nám poskytli svoje priestory pre našu
7

konferenciu, ako aj za pomoc pri mobilizácii študentov a za podporu
myšlienky tejto konferencie. Ďakujeme Béla Bartókovi, László Kissovi,
József Papovi a László Szarkaovi za recenzovanie publikácií. Dúfame, že
táto konferencia prispela každému účastníkovi k svojmu profesijnému
vývoju.
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A felső-magyarországi magyar és szlovák sajtó
sajátosságai a 19. században
(Hajdú Anikó)
Bevezetés
Nehéz Felső-Magyarországot mint konstans, egységes kritériumrendszerrel
leírható történeti, etnikai, kulturális vagy akárcsak földrajzi régiót kijelölni. Közigazgatási, politikai tartalma évszázadonként, korszakonként változott. A 18−19.
században a felső-magyarországi megyék közül az udvari kancellária, illetve a
helytartótanácsi gyakorlat az ország fontos bányaterületeire, szabad királyi városaira figyelt elsősorban. A régió multietnikus, multikonfesszionális jellege előbb
a valláspolitikai, később a nemzetiségi konfliktusok miatt váltott ki fokozott
érdeklődést. A dualizmus korában a magyar kormányzat részben mint a pánszlávnak tartott szlovák mozgalom területi bázisát, részben pedig mint az elmaradott gazdasági viszonyok javítására tett regionális akciók célterületét kezelte.
Kulturáli vonatkozásban a magyar nyelvű intézményrendszer, sajtó megyei és
regionális fejlesztését tekintette feladatának.
A 16 felső-magyarországi megyét a kormányzat tehát több vonatkozásban is
megkülönböztette a maga regionális és nemzetiségi politikájában. Hasonlóképpen a szlovák nemzeti mozgalom – 1848-tól, majd még inkább az 1861. évi
turócszentmártoni memorandumban megfogalmazott autonómiaprogramjától
kezdve – saját regionális bázisaként kezelte a 10 szlovák többségű és az
„etnographiai választóvonal”, azaz a magyar–szlovák nyelvhatár által metszett
vármegyéket: Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Gömör, Abaúj-Torna és Zemplén.
Amennyiben reális képet kívánunk alkotni a 19. századi felső-magyarországi
regionális, nemzetiségi, oktatási, kulturális folyamatokról, nem zárkózhatunk be
a nemzeti és nemzetállami történetírások egymással vég nélkül vitatkozó narratíváiba. Nem hagyhatjuk ugyanis figyelmen kívül, hogy törvényes, közjogi, államjogi felosztás nélkül is erőteljes regionalizációs és nemzetiségpolitikai folyamatok zajlottak a 19. századi Felső-Magyarország szlovák, illetve szlovák−magyar etnikai régióiban. Ráadásul Pierre Bourdieu és nyomában sok más
kutató egyértelművé tette, hogy minden régiófogalom, régió-kijelölés egyszerre
tartalmazza az objektív és szubjektív kritériumok alapján történt önmeghatározás
és az „idegenek” vagy épp a centrum, a központi kormányzat által való kijelölést.
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A felső-magyarországi szlovák, illetve szlovák−magyar etnikai régiót tehát
olyan értelmezési fogalomként használjuk, amely a magyar és a szlovák párhuzamos nemzetépítő nacionalizmusok számára egyaránt fontos térséget jelentett.
A két nyelv, kultúra, oktatás, intézményépítés szempontjából a „Duna bal parti”
és a „Tisza jobb parti” megyék egyszerre jelentették a rivalizálás és az együttműködés, illetve a konfliktusos és békés együttélés színterét.
S minthogy a budapesti kulturális dominancia a kiegyezés évtizedeiben minden szegmensében éreztette hatását, az erdélyi, délvidéki, felső-magyarországi
színházi, múzeumi és sajtóélet egyaránt a vidéki régiók nagy- és kisvárosaiba,
megyeszékhelyeire, azaz alapvetően a vármegyei keretek közé szorult. Jobb
esetben regionalizálódott, rosszabb esetben provinciálissá vált. A felső-magyarországi sajtót tehát vagy a helyi, megyei, vagy a felső-magyarországi szlovák,
német és magyar nyelvi-kulturális igények, illetve az azt képviselő előfizetők,
olvasók határozták meg.
Ez a tanulmány tehát a 19. századi Magyar Királyság északi szlovák, illetve a
szlovák−magyar etnikai határvonallal kettészelt megyéket tekinti a térség meghatározásában kulcsfontosságú területi egységeknek. Szem előtt tartva a német
enklávékat, soknemzetiségű városokat, az egyre erőteljesebb, de folyamatosan
magyarosodó felvidéki zsidóság jelenlétét, megpróbál rávilágítani a régió
multietnikus jellegéből adódó sajátosságokra. Emiatt akár külön elemzés tárgyát
képezhetné a térség kezdetben igen gazdag német nyelvű lapkiadásának története. Itt és most azonban a régióban domináns szlovák és az országos többséget
képviselő magyar etnikum sajtóproduktumainak bemutatása a cél. Tekintve a
témakörben rejlő számos lehetőséget és a megközelítési és elemzési módok sokszínűségét, a felső-magyarországi magyar és szlovák sajtó fejlődési útjának
megrajzolására, az esetleges különbségek felsorolásszerű bemutatására törekszem. Mindez alapot nyújthat egy későbbi szerkezeti vizsgálatra vagy egy hiányzó regionális diskurzuselemzés elvégzésére.
A térség sajtójára vonatkozó szakirodalom meglehetősen szűk keretek közt
mozog. A magyar nyelvű sajtótörténeti irodalomban nem találunk olyan munkát,
amely regionális tagolásban mutatná be a magyar és nemzetiségi sajtó fejlődését,
így nem kaphatunk térben is differenciált képet a magyarországi sajtótörténetről.
A nemzetiségi sajtó fejlődése ugyancsak kimaradt a magyar sajtótörténetből,
amire Vígh Károly már 1945-ben, a szlovák sajtóval foglalkozó kötetének záró
fejezete is felhívta a figyelmet.1 Megállapítása 70 év múltán sem veszített aktualitásából. A hírlap- és folyóirattörténet-írás szempontjából mérföldkőnek számít
az 1959-es év. Ekkor jelent meg ugyanis Michal Potemra sorozatának első része,
a szlovák lapok bibliográfiája.2 A szerző sorra vette a mai Szlovákiával azonos
területen kiadott szlovák lapokat és a részletes bibliográfia mellett megírta a
1
2

Vígh Károly: A tizenkilencedik század szlovák hírlaptörténete. Athenaeum, Budapest, 1945. 76.
Potemra, Michal: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Matica slovenská,
Martin, 1958. 145.
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szlovák sajtó történetét is. A későbbiekben hasonló módon, külön kötetekben
szerkesztette meg a szépirodalmi lapok, majd a munkásmozgalom történetével
foglalkozó részeket.3 A szlovák sajtó bibliográfiájánál is nagyobb volumenű a
terület nem szlovák nyelvű lapjainak bibliográfiája.4 Ebben részletesen bemutatja a megyék, nagyobb városok német és magyar sajtóját, külön fejezetekben írja
le az egyes politikai irányzatok lapkiadásának fejlődését. Munkámban az ismertetett könyveket alapul véve vázolom fel a sajtó fejlődését.
A szlovák sajtótörténet-írók közül méltán került élvonalba Fraňo Ruttkay. Első szlovák sajtótörténeti munkája 1861-ig tekinti végig a szlovák lapkiadást,
majd a hetvenes évek végén megjelent a szlovák sajtó 1918-ig tartó fejlődését
bemutató kötete is.5 1918-as időbeli határral 1999-ben újra kiadták sajtótörténeti
munkáját.6 A legújabb szlovák nyelvű szakirodalom 2007-ben Rózsahegyen
látott napvilágot.7 Ennek a legnagyobb előnye, hogy valamennyi fejezetet politika- és társadalomtörténeti kitekintés előz meg, ezzel elősegítendő a könnyebb
tájékozódást és az egyes tendenciák megértését.

A felső-magyarországi magyar és szlovák sajtó fejlődése a 19.
század első feléig
A felső-magyarországi sajtó történetének kezdete megegyezik a magyarországi időszaki sajtó kezdetével, hiszen az első hírlapok, a Mercurius Hungaricus
és a Nova Posoniensia a régió két központjában, Kassán és Pozsonyban jelentek
meg.8 Mindkettő latin nyelvű lap volt, nemzeti újságírásra csak a 18. század 803

4

5

6

7

8

Uő: Bibliografia článkov zo slovenských periodík 1901−1918. Krásna literatúra a jazykoveda.
Matica slovenská, Martin, 1972. 1158. Uő: Bibliografia článkov zo slovenských periodík
1901−1918. Robotnícke hnutie na Slovensku. Matica slovenská, Martin, 1969. 1006.
Uő: Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do roku 1918. Matica slovenská,
Martin, 1963. 818.
Uő. Prehľad dejín slovenského novinárstva do roku 1861. SPN, Bratislava, 1962. 460. Uő.
Prehľad dejín slovenského novinárstva do roku 1918. UK, Bratislava, 1979. 347.
Uő. Dejiny slovenského novinárstva do roku 1918. Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave,
Trnava, 1999. 226.
Duchkowitsch−Serafínová−Vatrál: Dejiny slovenského novinárstva. Vývoj novinárstva na
Slovensku v kontexte podunajskej monarchie. Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok,
2007. 280.
A Mercurius Hungaricus első számát 1705. június 5-én nyomtatták ki Lőcsén a Brewernyomdában. Ezt megelőzően azonban 1705 áprilisában Eszterházy Antal tábornok elküldte Rákóczi Ferencnek az újság tervét, s leveléhez mellékelt egy általa készített, Kassán kinyomtatott
példányt. A Mercurius Hungaricus 1710-ig mindössze hat számot tudott megjelentetni. A lapot
1710-ben próbálták újraéleszteni, ekkor azonban – tekintve, hogy Lőcse a császári csapatok kezére került – már Bártfán került sor a nyomdai előkészítésre. Ugyanebben az évben a bártfai
nyomdát Kassára költöztették, de a lap már 1710 márciusában megszűnt és nem sikerült újraindítani. Vö. Kókay György: A magyar sajtó története I. 1705−1848.
http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/14.html (Letöltve: 2014.05.20.)
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as éveitől került sor. Mindezt a hungarus-felfogáson belül kialakult nyelvi rések,
különbségek, a nemzeti öntudat erősödése tette lehetővé. A magyar lapkiadás
kezdete 1780-ra, a Magyar Hírmondó megjelenésének évére datálható. Alig 3
évvel később, 1783-ban jelent meg a szlovákok lapja, a bibliai cseh nyelven
készült Presspurské noviny is. Ez utóbbi nem bizonyult hosszú életűnek, 1787-re
megszűnt. Hasonlóan rövid ideig, mindössze2 évig volt elérhető Besztercebányán az első szlovák folyóirat, a Stare Nowiny Liternjho Uměnj.
A nemzeti nyelvű lapkiadás új fejezetet nyitott a magyar sajtó történetében,
hiszen szélesebb társadalmi réteg számára tette lehetővé a hírlapolvasást, emellett ráébresztette az újságírókat a nemzeti nyelv fejlesztésének szükségességére.
A 18. század végéig Felső-Magyarországon többségben maradtak a német nyelvű lapok;9 a Magyar Hírmondó és a Magyar Kurír mellett csupán 6 magyar
nyelvű, ámde rövid életű folyóiratot jelentettek meg. 10 A szlovákok a már említett lapon kívül csupán a Staré Nowiny Literjneho Uměnjt és a Týdenník, aneb
Cýsařské Králowské Národnjt tudták kiadatni, utóbbit egész 1818-ig.

9

5 német nyelvű hírlap [Pressburger Zeitung 1764− (Pozsony), Intelligenzblatt für Ungarn
1798−99 (Pozsony), St. Georger Zeitungen 1793, Pressburger Kundschafts Blatt 1780−81 (Pozsony), Pressburger Mercur 1780−88 (Pozsony)] és 16 német nyelvű folyóirat [Syllabus
Rereum Memor 1722 (Pozsony), Freund der Tugend 1764−66 (Pozsony), Der Vernünftige
Zeitvertréiber 1770 (Pozsony), Pressburger Wochenblatt 1771−73 (Pozsony), Hungarische
vermischte Nachrichten 1773 (Pozsony), Historisch kritisch 1783 (Pozsony), Politische
Gespräche 1790− (Pozsony), Lesekabinet 1791 (Pozsony), Wöchentliche Bögen 1787 (Pozsony), Ungarisches Magazin 1781−87 (Pozsony), Neues Ungarisches Magazin 1790−92 (Pozsony), Allgemeine Deutsche Theaterzeitung. 1798−99 (Pozsony), Geschichte des Faschings
1780 (Pozsony), Novi Ecclesiastico-Scholastici Annales 1793−96 (Besztercebánya),
Staatsanzeigen 1784 (Pozsony), Königliche Hungarische Agricultur Ztg.1783 (Pozsony)] jelent
meg 1705−1799 közt.
10
Magyar Hírmondó 1779−88 (Pozsony), Magyar Könyvház 1785 (Pozsony), Magyar Kurír 1786
(Pozsony), Mindenes Gyűjtemény 1788−91 (Komárom), Pozsonyi Magyar Muzsa 1786−87
(Pozsony), Dietai Magyar Muzsa 1796 (Pozsony), Magyar Museum 1788−89,1792 (Kassa),
Orpheus 1790−91 (Kassa), Királyi Magyar Ujság a Földmüvelésről 1783 (Pozsony)
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1. grafikon: A felső-magyarországi nemzeti nyelvű sajtótermékek száma a 18. században
és a 19. század első felében

A magyar jakobinus mozgalom leverése után folyamatosan szigorodott a
cenzúra, ami gátat vetett a sajtó fejlődésének. I. Ferenc cenzúrarendeletei nyomán az egész országot rendőrségi megfigyelők, kémek hálózták be és jelentéseket küldtek a hírlapok szerkesztőiről, kiadóiról. A korszakban a kormányzat a
sajtótermékek számának minimalizálására törekedett, ezért nem helytálló az a
jelenlegi szlovák nézet, miszerint a hivatalok akadályozták a szlovák lapok kiadását, miközben a magyar és a német virágzott; a korlátozás ugyanis a magyar
lapokat is érintette.11 A szlovák nyelven írt sajtótörténet példaként Juraj Palkovič
esetét hozza fel. Kétszer a hivatalokhoz nyújtotta be kérelmét, majd az uralkodóhoz fordult engedélyért szlovák időszaki kiadvány megjelentetéséért, de
mindhárom alkalommal elutasító választ kapott azzal az indoklással, hogy az
országban kielégítő a kiadványok száma, nincs szükség újabbra. Végül 1811-ben
sikerült engedélyt szereznie azzal a feltétellel, hogy lapja nem tartalmazhat politikai híreket.
Az 1812-től megjelenő lap a Týždenník címet viselte. Irodalmi, vallási és
gazdasági cikkek mellett gyakran közölt magyar, bécsi vagy frankfurti lapokból
átvett cikkeket, rejtvényeket is. 150−250 darabos példányszáma azonban alacsonynak bizonyult a hosszú távú fenntartáshoz. Az utolsó lapszámot 1818. június 30-án adták ki. Michal Potemra szerint a megszűnés egyik közvetlen okozója a postai bélyegzők 1817. évi áremelkedése volt.12 A Týždenníket újabb köz11
12

l. Duchkowitsch−Serafínová−Vatrál, 2007: i. m. 110−111.
Vö. Potemra 1958: i. m. 10.

13

művelődési célú lapok (Hronka, Tatranka) követték, majd Ľudovít Štúr szerkesztésében 1845-ben megjelent a szlovákok első politikai lapja, a Slovenské
národné noviny együtt az Orol tatranský című melléklettel. A lap előfizetőinek
száma 400−600 közt mozgott, olvasói bázisát a hivatalnokok, papok, tanárok,
orvosok, tehetősebb kézművesek alkották.13
A felső-magyarországi szlovák lapok számát bővítette az 1840-es években a
Szakolcán kiadott Slovenské pohľady irodalmi havilap és a Noviny pre
hospodárstvo, remeslo a domáci život című gazdasági hetilap. 1848-ban a magyar kormány a Národné noviny ellensúlyozására hungarofil lapok kiadását támogatta. Így jelenhetett meg 1848−1849-ben a Slovácke noviny, a Wudce z
Trnavy és a Priateľ ľudu. Ugyancsak a korszak és a térség szlovák sajtóját gazdagította a Pavel Dobšinský kiadásában Lőcsén 1846−1847-ben megjelenő,
kézzel írt Holubica, 1845−1846-ban a Národný Zábavník, a Lőcsén 1847 októberétől 1848 márciusáig megjelenő Považja és Mikuláš Ferienčík Živuot című
lapja. A kézzel írt szlovák sajtóhoz tartozik 1830-tól a Štúrove Noviny is, amely
a „Štúrista diákok” útleírásait tette közzé.
A 19. század első harmadának cenzúrája a felső-magyarországi magyar lapkiadásban is éreztette hatását. A korszakban nem jelent meg magyar lap a komáromi Laura irodalmi és szórakoztató havilap kivételével, de ez is csak egy évfolyamnyi 2 lapszámot jelentett.14 A több mint 2 évtizedes stagnálást a reformkor
törte meg, s ezzel kezdetét vette a magyar sajtótörténet új korszaka. A Jelenkorral egy időben indult meg az Országgyűlési Tudósítások Pozsonyban. Mivel a
cenzúra miatt Kossuth nem jelentethetett meg nyomtatott formájú lapot, a tudósítások kéziratos hírlap volt, így arra nem vonatkoztak a cenzúra előírások. A
haladó szellemiségű újság nem imponált a konzervatív köröknek, ezért 1834-ben
a távozó főszerkesztőt, Orosz Józsefet bízták meg szintén kézzel írott konzervatív lap, a Diétai Közlő szerkesztésével.
Ugyancsak Pozsonyban jelent meg 1837-től a reformkor legfontosabb politikai lapja, a Hírnök. „Fontolva haladó” konzervativizmusa, szakmai igényessége
és modern újságformátuma 2000 előfizetőt eredményezett. A magas keresletnek
köszönhetően 1838-tól önállósult melléklapként indíthatta meg a Századunk
című közművelődési jellegű lapot. Pozsonyban adták ki 1837-től a Budapesti
Híradót, majd 1847-től a Szabadságot is. A korszakban a politikai sajtó egyfajta
differenciálódása figyelhető meg a felső-magyarországi sajtóban. A két központ,
Pozsony és Kassa mellett Losonc, Komárom és Nyitra is jelentetett meg időszaki
kiadványokat; Komárom a már említett Laurát, Losonc a Pelikánt, Nyitra pedig
a Gyógyszerészi Hírlapot. A kassai magyar lapok közül kitűnik a Felsőmagyarországi Minerva, mely egyéves megszakítással 1825-től 1836-ig volt

13
14

Vö. Duchkowitscfh−Serafínová−Vatrál, 2007: i. m. 128.
Vö. Potemra 1963: i. m. 522.
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elérhető.15 A Kazinczy Ferenc által is támogatott irodalmi folyóiratnak 1825-ben
403 előfizetője volt, közülük csak 38 élt felső-magyarországi megyékben. Tartalmát tekintve nem nevezhető helyi érdekeltségű lapnak még annak ellenére
sem, hogy a városi tanács a kiadási kérelem benyújtásánál a lap küldetéseként
határozta meg az államnyelv terjesztését a régióban.16 A pozsonyi magyar lapkiadás sem korlátozódott a politikai lapokra; 1834−1836 közt a városban adták ki
a Fillértár című „krajcáros lapot”, 1835-ben az Egyházi Tárt.

A felső-magyarországi magyar és szlovák sajtó fejlődése 1849-től a
kiegyezésig
Világos után a kormányzat célja a magyar sajtó visszaszorítása volt; mindezt
a sajtó mozgáskörének ellenőrzésével próbálták elérni.17 A felső-magyarországi
sajtóra a Bécs szolgálatában álló német lapok fölénye volt jellemző, ugyanakkor
a szlovák lapok száma is kimagasló volt a 6 magyar lap mellett, melyek közül 4
(Komáromi Értesítő, Komáromi Lapok, Figyelmező, polgár- és Gazdabarát)
mindössze 1 évfolyamot élt meg. A régióban a korszakban rakták le az alapjait a
szakfolyóirat írásnak, de a magyar és a szlovák sajtóra mindez nem gyakorolt
érezhető hatást.

2. grafikon: A magyar, szlovák és német lapok száma 1849–1860 közt
15

A reformkor kassai magyar lapjai: Szemlélő 1833, 1836−1837, Literaturai Lapok 1836−1837,
Ábrázolt Folyóirat 1848, Értesítő 1848, Képes Ujság 1848, Mulattató Képes Ujság 1848, Nemzeti Játékszin Tud. 1830−1831, 1844. Vö. Potemra 1963: i. m. 747.
16
Uo. 52.
17
Vö. A magyar sajtó története. http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/321.html (Letöltve:
2014.06.10.)
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A szlovák sajtó fejlődésére komoly befolyással volt a kialakult politikai helyzet. A nemzeti mozgalom vezetői a Bach-korszakban sem tudták biztosítani
politikai fölényüket a szlovák területeken, s ez a szlovák intelligencia megosztottságához vezetett.18 Az engedményekért cserébe Béccsel való együttműködést
választók csoportjába tartozott többek közt Daniel Lichard, aki már 1849-ben
megkezdte a bécsi udvart támogató Slovenský pozorník kiadását Szakolcán. Miután Lichardot Bécsben megbízták a Slovenské noviny szerkesztésével, a Pozorník
7 lapszám után megszűnt. A Slovenské noviny tulajdonképpen a bécsi udvar
szócsöve volt és Antonín Beck miniszteri titkár állandó cenzúrája alatt állt, vagyis nem feltétlen állomása a szlovák sajtó fejlődésének. Potemra ugyanakkor
kiemeli a lap érdemeit a kulturális és gazdasági fejlődés elősegítésében, ugyanis
kormányzati lap lévén hivatalból sok szlovák településre eljutott. Szintén Bécs
támogatását élvezte az 1850−1852 közt megjelenő Vídeňský denník, melynek
legjelentősebb szlovák újságírója Jozef Miroslav Hurban volt.
A korszak szlovák sajtójában meghatározó szerep jutott a katolikus papoknak. 1850-től Selmecbányán adta ki Andrej Radlinský és Ján Palárik a Cyril a
Metod című katolikus hetilapot, melynek alapvető célja a vallási ökumenizmus
hirdetése volt. A lap 1851-ig jelent meg, majd egy év szünetet követően Štefan
Moyses katolikus püspök támogatásával Besztercebányán adták ki újra. A FelsőMagyarországon fellelhető szlovák katolikus lapok kiadási helyét az egyház
döntése értelmében Pestre és Budára helyezték, így a régióban 1851-től csak
evangélikus egyházi lapok jelentek meg. A kor irodalmi lapjai közt a Slovenské
pohľady na vedi, a uměnia a literatúru (1846-1852, 1861-ben újraindult) tartozott az élvonalba, amely napjainkig elérhető és a leghosszabb életű szlovák
nyelvű folyóiratnak számít.
Országos viszonylatban az 1859−1861 közti évek a sajtóvirágzás évei voltak.
Az ebből a korszakból megmaradt és a kiegyezés után is életben maradó, országos tényezőnek számító lapok lettek a nemzeti liberalizmus szócsövei. Felsőmagyarországi viszonylatban a fenti megállapítás nem állja meg a helyét, ezekben az években ugyanis az említet 2 lapon kívül kizárólag német nyelvű kiadványokkal találkozhatunk. A hatvanas évek elején a szlovák lapkiadás központja
Pest és Buda lett. Felső-Magyarországon ebben az időben jelent meg Selmecbányán a Sokol; a szintén pesti Peštbudínske vedomosti folytatásaként 1870-től
Turócszentmártonban a Národné noviny, majd 1873-tól Besztercebányán a
Grünwald Béla Zólyom megyei alispán által szerkesztett Svornosť.

A szabad sajtó korszaka
1867-től szabad lett a magyar sajtó, a Magyar Korona országaiban azonban
nem alakult ki egységes sajtórend. Magyarországon az 1848-as sajtótörvényt
18
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léptették életbe, hibáit a végrehajtási rendelet próbálta kijavítani. A módosítás
értelmében a sajtóvétségekben illetékes esküdtszékeket már nem törvényhatóságok, hanem királyi és területi táblák szerint kellett felállítani. A 6 felállított
esküdtszékből 2 kapott helyet Felső-Magyarországon: Nagyszombatban és Eperjesen. A nemzetiségek körében természetesen ellenérzéseket váltott ki ez a fajta
átalakítás, mert ez által a nemzetiségi területek sajtóügyei magyar többségű területekhez kerültek. A kiegyezést követő 9 év alatt a magyar ellenzéki lapok ellen
folytatott 13 perből 5, a nemzetiségi lapok elleni 15 indítványból 7 végződött
felmentéssel.19
A szabad sajtó velejárójaként változott a terjesztés módja is; míg korábban
csak előfizetéssel lehetett hozzájutni egy-egy laphoz, 1867-től a helyi rendőrség
engedélyével szabaddá vált az utcai árusítás, a könyvkereskedők pedig megkötés
nélkül árusíthattak sajtótermékeket.20 A sajtószabadság felső-magyarországi
viszonylatban is éreztette hatását; az 1870-es évektől tömegesen jelentek meg a
magyar nyelvű lapok, ezek jelentős része azonban kérészéletű próbálkozásnak
bizonyult. Mindössze a Pozsonyvidéki Lapok, a Komárom, az Abauj-Kassai
Közlöny, a Zemplén, a Nógrádmegyei Hivatalos Értesítő és a Bányászati és Kohászati Lapok volt forgalomban több mint 5 éven keresztül. Az 1880-as évektől
a magyar nyelvű lapkiadás gyors ütemű térhódítása figyelhető meg. Pozsony és
Kassa mellett már szép számban jelentek meg magyar lapok Komáromban,
Nagyszombatban, Somorján, Dunaszerdahelyen, Nyitrán, Érsekújvárott, Nagytapolcsányban, Trencsénben, Zsolnán, Liptószentmiklóson, Turócszentmártonban,
Alsókubinban, Besztercebányán, Zólyomban, Breznóbányán, Selmecbányán,
Korponán, Léván, Aranyosmaróton, Ipolyságon, Losoncon, Rimaszombatban,
Lőcsén, Szepességben, Eperjesen, Bártfán is.
Tematikájukat tekintve a következő laptípusok fordulta elő: munkáslapok,
polgári lapok, megyei hivatalos közlönyök, gazdasági lapok, agrárlapok, műszaki lapok, irodalmi lapok, vicclapok, színházi lapok, iskolai lapok, vallási lapok,
természetvédelmi- és turisztikai lapok. Ennek a változatos tematikájú, gyorsan
fejlődő regionális magyar nyelvű lapstruktúrának az elemzése még várat magára.
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3. grafikon: Felső-Magyarországon megjelenő magyar lapok száma

A felsorolt laptípusok a szlovák nyelvű lapkiadásban is fellelhetőek voltak. A
legjelentősebb gazdasági lap a Szakolcán kiadott Obzor, népművelő funkciót
töltött be a turócszentártoni Národný hlásnik és Priateľ ľudu. A szlovák sajtó
legfontosabb felső-magyarországi központjává Turócszentmárton vált; Pest után
itt jelent meg a legtöbb egyházi és szatirikus lap. A tudományos lapkiadás képviselője a Letopis Matice slovenskej volt. A Matica megszüntetése után átmenetileg a katolikus Nagyszombat vette át a szlovák kulturális életben a vezető szerepet.
A kiegyezést követően a magyarországi megyei és vidéki közélet a birtokos
arisztokrácia és a megyei közigazgatás befolyása alá került. A sajtóban ebben az
időszakban a kormányzati lapok elsőbbsége figyelhető meg, ellenzéki lapkiadásra csupán Nyitrán, Pozsonyban és Kassán került sor. Az 1880-as években a kormányzati körök a sajtót is bevonták a szlovák régió magyarosításáért folyó küzdelembe. Ebben az időszakban arányaiban jelentősen nőtt a magyar nyelvű polgári- és a megyei lapok száma. A szlovák kérdés és a pánszlávizmus állandó
témája volt a Nyitramegyei Közlönynek, a Nyitramegyének, a Felsőmagyarországi Nemzetőrnek, a Vágvölgyi Lapnak, a Tátravidéki Híradónak, illetve Zólyom megye sajtótermékeinek. Küldetésüknek tekintették, hogy felvegyék a
harcot a szlovákok Národné noviny című turócszentmártoni lapjával, amely az
1873-ban alapított Szlovák Nemzeti Párt nem hivatalos lapjának számított.
A szlovák regionális sajtó csak a 20. század elején kezdett kibontakozni, tulajdonképpen arra való reakcióként, hogy a 19. század második felében a magyar
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kormány támogatásával valamennyi megye- és járási székhelyen megjelentek a
magyar lapok. Az első szlovák regionális lap az 1902-ben kiadott Považské
Noviny volt. Ezt követte a Liptovsko-oravské noviny, a Zvolenské noviny, a
Dolnozemský Slovák és a Nitriansko-trenčianske noviny. A regionális lapokkal
kapcsolatban Potemra felhívja a figyelmet arra a specifikus jelenségre, ami a
felső-magyarországi magyar és szlovák lapok körül alakult ki. A magyar megyei
lapok ellensúlyozására megjelentetett szlovák regionális lapok a magyar kormányt arra „késztették”, hogy kormányzati támogatással alapítsanak az érintett
megyékben szlovák és többnyelvű lapokat. Ennek köszönhetően jelent meg például Besztercebányán a szlovák Zvolenské noviny mellett a Krajan, Mijaván a
Pokrok mellett az Obzor – hazafias tót hetilap.21
A szlovák társadalmi élet fejlődésében a dualizmus éveiben a stagnálás időszaka vette kezdetét, 1884-től pedig a politikai pártok is a passzivitást választották. A korszakban 2 jelentős szlovák periodikumot találunk: a Národné noviny
1870-től 1918-ig és a Národný hlásnik 1868-tól 1914-ig. A katolikus lapok közül a Szent Adalbert Társulás által kiadott Katolícke noviny (1870−1906) fedte le
csaknem az egész dualizmus idejét. A századfordulóra változás állt be a szlovák
politikában; a szociális és nemzedéki rétegződés a politikai nézetek differenciálódását eredményezte. Az Andrej Hlinka szerkesztésében megjelenő Ľudové
noviny (1897−1903) köré összpontosuló katolikus értelmiség a szlovák nép erkölcsi felemelésén munkálkodott, a Hlas (1898−1904) liberális szellemiségű
támogatói a cseh−szlovák együttműködés hívei voltak. 1901-ben a Szlovák
Nemzeti Párt szakított a passzivitással, s a szlovák politikai élet csakhamar megélénkült. 1904-ben jelent meg a Slovenské robotnícke noviny, majd a Szlovák
Szociáldemokrata Párt megalakulása után annak saját sajtóorgánuma, a
Robotnícke noviny.

Összegzés
Felső-Magyarországon a magyar sajtótörténet kibontakozásakor 2 sajtóközpont alakult ki: Pozsony és Kassa. Míg Pozsony az első latin nyelvű sajtótermékek kiadásában nem tudott elsőbbséget szerezni, a magyar nyelvű lapkiadás és
az első szlovák lapok kiadása szinte kizárólagosan a város hatáskörébe került. A
reformkorig a magyar és szlovák hírlapoknak hasonló nehézségekkel küszködtek: szembe kellett nézniük a cenzúrával, meg kellett teremteniük az olvasótábort. A 19. század első felében már megfigyelhetőek a magyar és szlovák sajtó
közti lényeges különbségek. A magyar lapoknál megindult a tematizálódás, már
történtek kísérletek természettudományos lapok kiadására is. A Felső-Magyarországon megjelenő magyar lapok jelentős része országos érdekeltségű, a regionális prioritások még nem voltak jelen. Egyedül Kassán tettek kísérletet 181821

Vö. Potemra 1958: i. m. 44.

19

ban regionális lapkiadásra, majd a század második felében, például a Felvidéki
Őr és a Vágvölgyi Lap megjelenésével jelentkeztek az egész régióra kiterjedő
ambíciók.
A század első felében a szlovák nyelvű lapkiadás is újabb helyszínekkel bővült. Pozsony mellett már Szakolcán, Nagyszombatban, Besztercebányán és
Selmecbányán is találunk különféle lapokat. A szlovák sajtó fejlődése ekkor
szorosan kapcsolódott a szlovák nemzeti mozgalomhoz. Az 1840-es években
született meg a szlovák politikai sajtó, melyre válaszul a magyar kormány csakhamar életre hívta saját hungarofil irányzatú szlovák lapjait.
A magyar és szlovák sajtó közti különbségek a dualizmus sajtótörténetében
érhetők leginkább tetten. A szabad sajtó a magyar lapok tömegáradatát eredményezte, ezek jelentős hányada azonban nem jutott túl a kezdeti nehézségeken és
egy-két éven belül megszűnt. Valamennyi megye megjelentette hivatalos megyei
hírlapját és egyre több közművelődési lap került palettára. A vidéki lapok azonban nem tudták felvenni a versenyt a főváros produktumaival, sok esetben csupán néhány napos késéssel megjelent „vidékies utánzatai” voltak a budapesti
lapoknak.
A megyei és közművelődési lapok jelentős része a kormányzati nemzetiségpolitika eszközévé vált és célja a „pánszlávizmusnak” nevezett szlovák nemzeti
mozgalom elleni harc, a szlovákkérdés állami keretek közt elképzelt rendezése
volt. Mindez különösen a pánszlávnak titulált megyék sajtóéletében figyelhető
meg. A lapkiadás az 1870-es évektől jelentősen túlnőtte a kezdeti Pozsony−Kassa koncentrációt, lefedve szinte az egész régió területét.
A szlovák nyelvű lapkiadásban ennek ellenkezőjét tapasztaljuk. Több politikai és katolikus lap szerkesztősége került át Pestre és Budára, majd a kulturális
központ funkcióját ellátó Turócszentmárton mellett Nagyszombat is próbált
élvonalba törni, egy időre magához ragadva ezzel a felső-magyarországi szlovák
lapkiadás elsőbbségét. A regionális szlovák lapok megjelenésére csak a 20. század elején került sor. A szlovák kulturális élet fejlődésében jelentős megtorpanást okozott a Matica slovenská megszüntetése és a 3 szlovák gimnázium bezárása. A lapkiadás feléledésében fontos szerepe volt a századfordulón kibontakozó politikai differenciálódásnak; a 20. század elején ennek köszönhetően több
szlovák politikai lap is életre kelt.
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Egy háromnyelvű gyülekezet konfliktusai
Mikulás Dániel Ede aszódi lelkészsége
(Bozó Szűcs Diána)
Bevezetés
A 19. században egy többnyelvű közösség élete ritkán lehetett felhőtlen Magyarországon. Az evangélikus egyház háromnyelvűségének köszönhetően a
nyelvi-nemzeti ellentétek megmutatkozásának színhelye volt. Erre jó példa az
aszódi evangélikus gyülekezeten belül zajló konfliktussorozat is. A lelkészválasztás kapcsán kialakult, később egyre intenzívebbé váló vita 1847−1862-ig
határozta meg a helyi evangélikus gyülekezet belső életét, jelen tanulmányban
azonban az 1847−1850 között zajló eseményeket ismertetem. Az Evangélikus
Országos Levéltárban talált forráscsoport, mely a Bányai Egyházkerületi anyagban illetve a Pesti Esperesség, valamint az Archivum Generalis Ecclasiae iratai
között lelhető fel, kiváló eszközül szolgál egy gyülekezet életének és ellentéteinek megismerésére. A nyelvi konfliktusok mellett társadalmi és személyes ellentétek is álltak a vita hátterében, melyen keresztül megismerhetjük a szereplők
értékrendjét, gondolkodásmódját.

Magyarország és a szlovák nemzeti mozgalom 1848−1849-ben
A 19. század első fele Magyarországon a polgári és a nemzeti átalakulás időszaka volt. Ez a folyamat együtt járt a magyar nyelv használati terének kiterjesztéséért folytatott törekvésekkel, melynek következtében a Magyarországon élő
nem magyar népek is újragondolni kényszerültek anyanyelvükhöz és az országhoz fűződő viszonyukat. Az uralkodó hungarus tudat helyét lassan a nyelvi és
kulturális alapon történő összetartozás tudata vette át náluk, melynek következtében az épülő nacionalizmusok szembe kerültek a magyar nacionalizmussal.1
Ez történt a Magyarországon élő szlovákság esetében is. A magyar oldal a kezdetektől nem értette meg a szlovák álláspontot, nem volt hajlandó kompromiszszumra, a szlovák nyelv érdekében kiálló értelmiségiekben a magyarosító törek1
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vések ellenfeleit látták, a „pánszláv” jelző alatt mostak össze mindenkit, aki
kiállt a szlovák nyelv mellett.
A felső-magyarországi evangélikus iskolák diáktársaságait és az evangélikus
lelkészeket különös bizalmatlansággal figyelték.2 Mikor a 18. század végén indult, a polgári átalakulást célul kitűző folyamat forradalomba torkollott Magyarországon, a szlovák nemzeti mozgalom vezetői üdvözölték a jobbágyfelszabadítást és jogegyenlőséget. 1848. május 10-én Liptószentmiklóson megfogalmazták
saját nemzeti törekvéseiket, ez volt az első átfogó nemzeti programjuk. 3 A program a kulturális követeléseken felül a szlovák nemzet egyenjogúságáért is kiállt,
és már autonómiára irányuló politikai követeléseket is tartalmazott. Mivel a magyar fél nem vette figyelembe követeléseit, a széles körű tömegbázissal még
nem rendelkező szlovák nemzeti mozgalom a kitörő szabadságharccal szemben
az osztrák uralkodó oldalára állt. 1849 januárjában Turóczszentmártonban megállapították a szlovák vezetők, hogy a szlovák nemzet csak I. Ferenc József birodalmának keretein belül létezhet.4 Tehát 1848−1849 lehetőséget adott volna a
magyar és a szlovák oldal közötti megegyezésére, azonban ez nem történt meg.

Az evangélikus egyház helyzete Magyarországon a 19. század
derekán
A magyarországi protestáns egyházak az 1791: XXVI. tc. alapján autonómiával rendelkeztek, elöljáróikat maguk választhatták, egyházi vagyonuk és iskoláik felett is önállóan rendelkezhettek.5 A katolikus egyházzal szemben még egy
nagy különbség a hierarchia hiánya; az egyház felépítése alulról történik és decentralizált egységekből áll. A 19. század első felében az evangélikus egyházat
egyrészt az egyenjogúsításáért folytatott harc, másrészt belső megosztottság
jellemezte. Utóbbi a nyelvi ellentétekhez kapcsolódott. A magyar evangélikus
egyház jellemzően három nyelvű volt, a magyarok mellett a hozzájuk képest
többségben lévő szlovákok és németek alkották a felekezetet. Ennek köszönhetően a nyelvi-nemzetiségi problémák erőteljesen kihatottak az egyház belső életére.
1841-ben Zay Károly szuperintendens meghirdette a református és az evangélikus egyház uniójának a tervét, melyet Kossuth Lajos is támogatott. A terv
összefüggött a magyarosítási törekvésekkel, hiszen a német és szlovák többségű
evangélikus egyház a magyar református egyházzal egyesült volna, megkönnyít2
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ve a nem magyar egyháztagok asszimilációját.6 Az unióval kapcsolatban felmerült egy protestáns főiskola létrehozásának a terve is. A protestáns uniót támogató közös felekezeti sajtót a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap képviselte, melynek megalapítását Kossuth Lajos szorgalmazta.7A protestáns unió ügye megosztotta az evangélikus egyházat, a szlovák nemzeti mozgalom képviselői röpiratokban és hazai folyóirataikban tiltakoztak a két gyülekezet egyesítése ellen.
1842-ben egy felségfolyamodványt nyújtott be Ľudovít Štúr, Jozeffy Pál és két
lelkésztársuk a magyarosítási törekvések ellen. A petíciót több mint 200 lelkésztársuk írta alá. Ez az eset meghatározó lépése volt a század első felében az evangélikus szlováksághoz erőteljesebben kötődő szlovák mozgalomnak.

A helyszín: Aszód mezőváros bemutatása
Aszód a Gödöllői-dombság tövében, a Galga-mentén helyezkedik el, annak
piaci központját képezte. A Vác és a Kassa felé vezető, a korszakban fontos
országutak is keresztül szelték. 1761-ben kapott mezővárosi rangot. Fényes Elek
1851-ben azt írta róla, hogy az évi három országos vásárt tartó településen található sörfőzőház, tűgyár és gyógyszertár és 98 mesterember lakja.8 Galgóczi Károly több mint 20 évvel később, 1877-ben mindezt kiegészítette az időközben
felépített vasút említésével; a város a Pest−Hatvani vasútvonal mentén helyezkedik el. Mindkét leírás hangsúlyozza az aszódi középiskola létét, mely fontos
szerepet kapott a Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) vármegye és Dél-Nógrád, illetve Heves vármegye evangélikusainak középszintű képzésében. A város emellett 1875ig cukorgyárral is rendelkezett, valamint több kávéház, vendéglő, üzlet szolgálta
a helyiek és az átutazók vagy éppen vásárra érkezők kényelmét.9
Aszód a Podmaniczky család birtoka és uradalmi központja volt. A család
tagjai szoros kapcsolatban álltak az evangélikus egyházzal, így aktívan részt
vettek az aszódi evangélikus gyülekezet életében is.10 Podmaniczky Frigyes
visszaemlékezésében olvasható, hogy ebben az időszakban a Sándor és a János
ág egymás mellett élt a kastélyban. A János ágból származott Podmaniczky Andor, a Sándor ágból pedig Károly, Podmaniczky Frigyes apja, rajtuk kívül a jelen
dolgozat során többször említésre kerülő Podmaniczky Lajos, Podmaniczky
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Károly testvérének, Sándornak a fia is helyben lakott, így − ahogy Podmaniczky
Frigyes is megjegyzi − három család élt együtt az aszódi kastélyban.11
A város multietnikus jellege a török uralom után kibontakozó spontán és
szervezett migráció eredményeképpen alakult ki. A török uralom alatt nem néptelenedett el a település, bár gyéren lakott hely volt. Az akkori birtokosok,
Osztroluczky János és Justh Judit Túrócz és Zólyom vármegyéből, evangélikus
köznemesi családból származtak. A korszakban beinduló migráció következtében szlovák anyanyelvű, evangélikus jobbágyokat fogadtak be birtokukra. Ebben az időszakban lett meghatározó a Felső-Magyarország és az Alföld közötti
sávban található településen, valamint a Galga-mente északi részén a szlovák
anyanyelvű lakosság létszáma. A szlovák nyelvű földművesek aszódi letelepedése a második szlovák letelepedési hullám alatt zajlott szervezett betelepítés keretében. A Podmaniczky családdal kötött szerződésük 1716-ban keletkezett.12 A
18. század első harmadával kezdődött el a németek beköltözése, melyet Podmaniczky János, majd leszármazottai szorgalmaztak.13
Podmaniczky János azonos nevű fia és unokája, Sándor, a szomszédos Ráday
családdal együtt szervezte meg a németajkúak letelepítését birtokaikra. Badenből, Württembergből toborzott parasztokat hívtak be közösen, emellett Ausztriából, sőt, Magyarország hagyományosan németajkú településeiről is érkeztek a
magántelepítések során.14 Az Aszódon letelepedő németek a helytörténeti irodalom szerint iparosok voltak, mivel a település a szláv ajkúak letelepedése után
már nem tudott több földművest befogadni, emellett a fejlődő kereskedelmi központ elsősorban az iparosokat vonzotta. Ezt az állítást számomra az egyházi
anyakönyvek alátámasztották.15 A 18. század végén és a 19. század első felében
is folytatódott a német betelepülés Aszódra, mivel az 1761-ben mezővárosi rangot és vásártartási jogot kapott település ipara és kereskedelme fokozatosan fejlődött, ezzel újabb és újabb kézműveseket csalogatva a városba, különböző területekről. Az aszódi kézművesség fejlődéséről a következőt írja Podmaniczky
Frigyes: „Különben e kis vásár szép képét nyújtá az Aszódon letelepített ipar és
kereskedelem fejlődésének […] méltán állíthatom, hogy az atyánk vetette mag
kikelt, mégpedig dúsan s bokrosan, amint mondani szokás.”16
Az említett evangélikusok mellett magyar anyanyelvű katolikusok és reformátusok is éltek itt, mellettük mindenképpen meg kell említeni a zsidó vallású
lakosságot is. Fényes Elek már idézett leírása szerint Aszódon 1851-ben 1000
evangélikus, 220 katolikus és 330 zsidó vallású, valamint 10 református élt.17
11
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Galgóczy Károlynál 1877-ben a felekezetek létszáma a következőképpen alakult: 1148 evangélikus, 1044 katolikus, 390 zsidó, 58 református.18 Az 1869-es
népszámlálás adatai szerint az ekkor 2553 lakosú városban 1028 katolikus, 1107
evangélikus, 37 református és 380 zsidó lakott.19 Az 1880-as népszámlálás adatai szerint pedig ekkor 2048 lélek lakta Aszódot, közülük 1486-an voltak magyarok, 752-en szlovákok, és 78-an vallották magukat németnek. 1109 volt az evangélikusok, 856 a római katolikusok, 390 a zsidók és 45 a reformátusok száma.20

A konfliktus rövid ismertetése
A konfliktussorozat kiváltó mozzanata Mikulás Dániel Ede lelkésszé választása, melynek szabályosságát megkérdőjelezték a hívek. Az eset tisztázása elhúzódott, ráadásul a lelkészt támogató felügyelő, a város egyik birtokosa, Podmaniczky Lajos körül is kirobbant egy botrány, mely összefüggött a lelkészválasztással is. Gyakori levélváltások, panasztételek és helyi gyűlések után az esperesség, majd az egyházkerület kezébe került az ügy, de a világi hatalmak is érintetté
váltak. 1850-re látszólag megoldódott a probléma, és Mikulás Dániel Edét végleges távozása előtt visszahívta az aszódi gyülekezet.
A béke azonban nem tartott sokáig. Két hónappal később ismét a lelkész ellen fordult a hívek egy része, de ő hivatalában maradt. Ezután folyamatos támadások érték őt, például azért, mert nem hajlandó elismerni és összehívni a presbitériumot, engedély nélkül fogadott segédlelkészt, de a hívek felpofozása, káromkodás is szerepelt a panaszok között. Ennek kivizsgálása céljából presbitériumi gyűlés alakult, majd küldöttség érkezett Aszódra. 1854-re ismét az esperességi gyűlés elé került Mikulás Dániel ügye. Ekkor felmentették őt, azonban az őt
támogató csoport a kerülethez fordult, mivel a lelkész felmentését igazságtalannak tartották, így újra megvizsgálták a körülményeket.
Ezzel párhuzamosan a lelkész feljelentette a helyi középiskola tanárát a Helytartótanácsnál. Időközben az aszódi latin iskolát megfosztották nyilvánossági
jogától; a Mikulás Dániel Ede ellenes hívek ezt is a lelkész ténykedésének eredményeként könyvelték el. A kerület ugyan meghagyta hivatalában a lelkészt, de
ügye 1862-ig folyamatosan jelen volt az éves esperességi gyűléseken, emellett a
világi hatalmak bevonása is folytatódott. Végül 1862-ben egy kínos, házasságon
kívüli kapcsolat leleplezésével sikerült immár véglegesen eltávolítani a lelkészt
az egyházközség éléről.
A személye és tevékenysége mentén két részre szakadt gyülekezet harca intenzíven folyt 1847−1862 között. A két csoport pozíciója folyamatosan váltako18
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zott, és mivel az ügy több alkalommal volt jelen az egyházmegye és az egyházkerület előtt is, valószínűsíthetjük, hogy ezekben a körökben sem volt teljes konszenzus. A viták során társadalmi és nemzeti-politikai érvek is fel-fel bukkantak.
Sokat tudhatunk meg a közösség értékrendjéről, gondolkodásmódjáról a vádak
típusát, logikáját vizsgálva, attól függetlenül, hogy azok igazak-e. Jelen tanulmányban a konfliktussorozat 1847−1850 közötti eseményeit ismertetem, mely a
lelkész megválasztásának jogossága kérdése köré összpontosult.

Lelkészválasztás − fél győzelem mindkét oldalon
A vita kirobbantója az 1847. április 11-ei esemény, Mikulás Dániel Ede
aszódi evangélikus lelkésszé választása. Mikulás Dániel Ede 1816-ban született
Aszódon, apja Mikulás Dániel korábbi tótgyörki, majd 1815-től aszódi lelkész.21
Mikulás Dániel Ede édesapja halála előtt 5 évig volt segédlelkész Aszódon.22
Megválasztása a hívek egy csoportja szerint nem teljesen törvényes körülmények között történt. Ők már másnap levelet írtak az egyházi felügyelőnek, Podmaniczky Lajosnak, melyben megkérték, hogy érvénytelenítse a lelkészválasztást, mivel az egyházjogilag érvénytelen, hiszen nem a főesperes jelölte ki a
lelkészjelöltet és a hívek is csak a templomban szembesültek a tényekkel.23 A
Bányai Egyházkerület életét az 1791-es zsinaton meghozott kánonok alapján
Hamaliár Márton-féle utasítások szabályozták, mely azonban soha nem lett hivatalosan törvényerejű, azonban a gyakorlatban mégis ezeket a szabályokat követték a gyülekezetek.24
1871-ben, a Hamaliár-féle utasítások alapján Székács József bányakerületi
szuperintendens kiadatta a Bányakerületi utasításokat. Ezek az első szentesített
törvények a korszakban. A Bányakerületi utasítások szerint a lelkészválasztó
közgyűlés időpontját az esperesnek kell kitűzni.25 A választás akkor érvényes,
hogyha a választott lelkész − akinek meghívása után egy hónapnyi gondolkodási
ideje van elfogadni vagy visszautasítani a meghívást − legalább 24 éves és bölcseleti, valamint teológiai végzettséggel rendelkezik, illetve megválasztásakor
jelen volt a presbitérium.26 A lelkészválasztás több meghívott lelkészjelölt közüli
választással történik.27 A hívány, a lelkész meghívólevele akkor törvényes,
hogyha a presbitérium többsége aláírta, és az esperesség pecséttel érvényesítette.
A megválasztott lelkészt a püspöknek kell felszentelnie.28
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A gyülekezet felügyelőjének, Podmaniczky Lajosnak írt kérvényt 65 aszódi
családfő írta alá. Közülük 54-en kézművesek és kereskedők voltak, a maradék
11 családfő jobbágy, ketten egytelkesek, hárman zsellérek, a többiről csak annyit
tudunk, hogy földművesek. A leányegyházak tagjai, tehát a hévízgyörki és az
ikladi evangélikusok is tiltakozásukat fejezték ki, mivel őket meg sem hívták a
lelkészválasztó ülésre. A hívek valószínűleg nemleges választ kaptak kérésükre,
mivel 1847. április 20-án levelet intéztek Válka János Pest megyei espereshez,
melyben a panaszt megismételték.29 Május 3-án Válka János Aszódra érkezett az
ügy rendezésére. Ekkor Mikulás Dániel Ede lemondott a lelkészi tisztségéről,
felmondását a soron következő esperességi gyűlés 1847. május 6-án Albertiben
elfogadta.30 Azonban megegyeztek, hogy a következő lelkész megválasztásáig
betöltendő üres lelkészi állást ideiglenes jelleggel Mikulás Dániel Ede fogja
elvállalni. Hivatalosan 1848 augusztusáig kapta a megbízatást.31

Pánszláv vádak
Válka János 1847. május 3-án Mikulás Dániel Ede ügyében érkezett Aszódra,
azonban látogatása során kiderült, hogy a gyülekezet pénztára nincsen rendben.
Az esperes ekkor az ügy rendezésére szólította fel a gyülekezet felügyelőjét,
Podmaniczky Lajost, aki már 5 éve nem számolt el a gyülekezetnek annak vagyonáról. A felügyelő nem teljesítette Válka János kérését, ezért az 1847. május
6-ai esperességi gyűlésen, ahol Mikulás Dániel Ede lemondását is elfogadták, 6
aszódi küldött jelent meg, panaszt téve Podmaniczky Lajos ellen. Ennek következtében az esperesség parancsára az ügy kivizsgálására egy küldött érkezett
Aszódra 1847. november 29-én Melczer János rákoskeresztúri lelkész személyében.
Melczer János jelentésében Podmaniczky Lajossal és a hívekkel kapcsolatban
a következő megállapítást tette: „A földesurak és az alattvalók közötti viszonyban, melly szerint ezek szolgasághoz szokva lévén összetaposott jogaikat védeni
nem merik, amazok pedig ezekkel kényük szerint bánván velök nem igen sokat
gondolnak.”32 Azonban emellett egy másik fontos kérdés is felmerült. Melczer
János megkérdezte, van-e Aszódon presbitérium, mire azt a választ kapta, hogy
5 éve nincsen, mivel annak megszüntetésére Masztics János tanító meghívása
adott okot. Mivel az akkori presbitérium hívta meg Aszódra a később botrányt
kavaró és pánszláv izgatással vádolt tanítót, annak tevékenységét a földesúr
ügyvédei semmisnek tekintették és feloszlatták a szervezetet.
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Masztics János Liptó vármegyéből származott. Az aszódi gyülekezet hívta
meg 1842-ben, az előző jelölt hirtelen visszalépése következtében. A Jozeffy Pál
püspök köréhez tartozó szlovák tanító a vádak szerint nem beszélt vagy nem volt
hajlandó magyarul és németül beszélni. A dekanátus területén tanító társait rávette, hogy magyar helyett szlovák nyelven tanítsanak. Hirdette társai körében,
hogy gyűlöli a magyar nyelvet, és csak szlovák nyelven hajlandó tanítani.
Brocken József dékán, domonyi lelkész megállapította, hogy az egész kerületben
gyengült a magyar nyelv tanítása, és hogy Masztics János eszméi terjedni kezdenek. Tapasztalatait megosztotta Podmaniczky Lajos földesúrral, aki Masztics
Jánost eltávolította aszódi tisztségéből.33
Mikulás Dániel Ede nézeteit is megismerhetjük a lelkészválasztás körülményeiről, és arról, hogy ez az 5 évvel korábbi eset szerinte hogyan kapcsolódott az
1847-es eseményekhez, ő ugyanis a Vallás és Közoktatási Minisztériumhoz
fordult. 1848 júniusában panaszt tett az intézménynél, miszerint korábban, segédlelkésszé választásakor egy Masztics János nevű pánszláv tanító érkezett
Aszódra, akit Ján Kollár ajánlására hívtak meg. A tanító távozása után Mikulás
Dániel Ede szerint megmaradt Aszódon a pánszláv érzelmű párt, ami Masztics
János hatására alakult ki. Ez a párt az, akik most nem engedik őt lelkésszé választani, sőt, az egyházmegyét is megnyerték az ügynek. Az egyházmegye részéről maga az esperes, Válka János is a pánszláv párt oldalára állt, és az egyházmegye kiküldött bizottságaival folyamatosan megzavarja a gyülekezet békéjét.
Az aszódi pánszláv párt vezetője Portir Pál, aki Melczer Jánossal titkos gyűléseket szervez, és lázítja a helyieket Mikulás Dániel Ede ellen.34
Melczer János egyházi jelentésében elmarasztalóan nyilatkozott Mikulás Dániel Edéről. Állítása szerint az esperesség egyik levelét, mely az aszódi zavar
orvoslásának szándékában tervezett küldöttség érkezéséről szól, a lelkész vette
át személyesen, aki azonban abban a tévhitben él, hogy: „őtet és a méltóságos
felügyelőt kivévén, az aszódi egyházban senkinek másnak hivatalosan írni nem
szabad, és hogy efféle levelezések az összejöveteleknek, melyek keményen tiltvák
(tiltva vannak), alkalmat nyújtanak. – Szegény szánakozásra méltó evangélikus
pap, aki a legnagyobb világosságban emberek összejövetelében rémeket lát!”35
Melczer János a lelkész vádjaira reagálva megírta a „Cáfolat a
Pansslavismus ügyében" című röpiratát, melyben visszautasította a vádat, mert
„a pánszlávizmus, azaz a szlávoknak Oroszországhoz való csatlakozása a legsúlyosabb bűnök egyike. A pánszlávizmus nem csupán hazaárulás, hanem egyenesen a haza legyilkolása”.36 Állítása szerint ő idős korában tanult meg magyarul,
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de gyermekei anyanyelve már magyar. Szláv folyóiratokat sohasem olvasott, a
szláv ügyről nem is írt, vagy beszélt hivatalos fórumon. Azért érhette ez az aljas
rágalom, mert az aszódi pánszlávok, köztük Mikulás Dániel ellen erélyesen fellépett.37
A pánszlávizmus kölcsönös vádja azt szemlélteti számunkra, hogy hogyan jelenik a korabeli politika gondolkodásmódja, érvrendszere az egyház, illetve egy
felekezet belső vitájában. Az aszódi lelkész céljai elérésének érdekében használta fel az aktuális politikai közhangulatot. Melczer János ugyanezt tette védekezésekor vádlójával szemben, illetve Podmaniczky Lajos is a pánszlávizmus vádját
használva keresett ürügyet arra, hogy miért nem hívja össze a presbitériumot.

A Bányai Egyházkerület és a Pesti Evangélikus Egyházmegye
állásfoglalása
1848 májusában az esperességi gyűlésen újra előkerült Mikulás Dániel lelkészségének kérdése. Kiderült, hogy a Bányai Egyházkerület kezébe került az
ügy, ugyanis a minisztérium Mikulás Dániel Ede panasza következtében utasította az egyházkerület püspökét, Szeberényi Jánost, hogy vizsgálja meg a jelentésben foglalt állításokat, és ha azokat igaznak találja, azonnal hatálytalanítsa az
egyházmegye törvénytelen intézkedéseit. Emellett mindenféle pánszláv izgatás
és a rend ellen való lázítás ellen határozottan lépjenek fel, az intézkedésekről és
az eredményekről pedig minél előbb számoljanak be.38
A vizsgálat eredménye, tehát Szeberényi János véleménye az volt, hogy a viszály egyik fő oka, hogy Mikulás Dániel Ede lelkésszé választása ideiglenes és
szabálytalan volt. Lemondását a gyülekezet többsége nem vette figyelembe és a
lelkészt hivatala további viselésére kérte. A kisebbség ezzel a döntéssel nem
értett egyet, ezért folyamatosan tiltakozott a törvénytelenül megválasztott lelkész
intézkedései ellen. A püspök a kerületi közgyűlés végleges döntéséig türelemre
intette a gyülekezetet, Szeberényi János megállapítása helyett a két világi tag
jelentését fogadta el a minisztérium. Benyovszky Péter és Soltész Albert az
aszódi lelkész jelentését erősítették meg a minisztérium előtt. Mikulás Dániel
Ede szerint ugyanis a gyülekezet békéjét az egyházmegye folyamatos beavatkozása bontja meg, mert az a pánszláv párt oldalán áll. A minisztérium ezért arra
utasította az egyházkerületet, hogy akadályozza meg az egyházmegye beavatkozását az aszódi gyülekezet életébe.
A pesti egyházmegye tiltakozott a minisztérium határozata ellen, mert a két
egyházi küldött nem erősítette meg a két világi küldött jelentését, így nem volt
érvényes az utasítás.39A minisztérium átküldte az ügyet a kerületi közgyűléshez,
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mely Mikulás Dániel Ede lelkészi működésében nem talált olyan hibát, amely
miatt rendes választás esetén hivatalától elmozdítható lenne. Ezért azt javasolta,
hogy a gyülekezet tartson szabályszerű lelkészválasztást, amelynek tisztaságát
ne csak az egyházmegye, hanem az egyházkerület képviselői is ellenőrizzék.40
Mikulás Dániel Ede tehát a világi hatalmakhoz fordult, mert az egyházmegye
döntését nem akarta elfogadni. A Kerületi közgyűlés Mikulás Dániel Ede pártjára állt, ezzel azt sugallva, hogy egy szabályos lelkészválasztás esetén semmi
akadálya nem lenne annak, hogy Mikulás Dániel Ede legyen a hivatalosan megválasztott lelkész, miközben az egyházmegye döntése az volt, hogy ideiglenes
lelkészi megbízatásának lejárta után az ő személye nem megválasztható. Tehát a
kerület és az egyházmegye nem volt teljesen azonos állásponton. A minisztérium
pedig nem vette figyelembe a püspök, Szeberényi János véleményét, helyette a
küldöttség világi tagjainak javaslatát fogadta el. Talán ennek az az oka, hogy
Szeberényi János szuperintendensben nem bízott meg, hiszen amellett, hogy a
szlovák többségű egyházkerületek vezetőiben az 1848-as vívmányok potenciális
ellenségeit látta a magyar vezetőség,41 Szeberényi János az 1840-es években
támogatta is a szlovák nemzeti mozgalmat, kulturális egyesületük és folyóiratuk
alapításban is részt vett.42

Újabb vádak Mikulás Dániel Ede ellen
A kerületi közgyűlés utasítása alapján 1848 szeptemberében levélváltás történt két esetleges lelkészjelölttel az aszódi gyülekezet részéről; egyikük el is
fogadta az aszódi lelkészjelöltséget. Azonban 1848. szeptember 18-án az aszódi
gyülekezet nevében kapott levelet a főesperes, miszerint az egész gyülekezet
meg akarja tartani Mikulás Dániel Edét lelkésznek, mert a másik jelölt útiköltsége drága lenne, és a gyülekezetnek elfogyott a pénze.43 Ennek a levélnek a következményeképpen 1850 áprilisában Mikulás Dániel Edét a pest megyei esperesség visszahelyezte az aszódi gyülekezet lelkészi hivatalába. Lelkésszé avatása
azonban nem következett be, mivel az adott kerületek által vezetett, a felavatott
lelkészek életrajzát tartalmazó ordinációs könyvekben nem szerepel a személye.44
1850 nyarán ismét folyamodvány érkezett a lelkész ellen, melynek kivizsgálására küldöttség érkezett Aszódra.45 1850 júniusában a gyülekezet 38 tagja két
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nyelvű, magyar és német folyamodvánnyal fordult a Pest Megyei Esperességhez,
melyek Mikulás Dániel Ede elleni panaszaikat tartalmazták.46 Mind a 38 aláíró
kézműves. A vádak megismerése közelebb vihet minket a közösség gondolkodásmódjának megismeréséhez.
Az első panasz szerint a lelkész még csak a gimnáziumot sem fejezte be. Ezt
a vádat iskolai bizonyítványának bemutatásával sikerült megcáfolnia. Az erre
épülő második panasz szerint Mikulás Dániel Ede iskolai végzettsége hiánya
miatt prédikációi céltévesztők, a hallgatókban inkább undort, mint vonzalmat
gerjesztenek, hacsak éppen nem más által írt prédikációt mond. Hallgatóságának
száma is mutatja ezt, hiszen a német istentiszteletet nem látogatják, a szlovák
nyelvűn is csak néhányan, többnyire 10−12-en jelennek meg. A német nyelvű
folyamodvány kis különbséggel fedésben van a magyar nyelvűvel. A folyamodványok tartalmát szóban vitatták meg, az erről szóló fennmaradt jegyzőkönyv
magyar nyelven tartalmaz minden panaszt. Eszerint a lelkész prédikációjáról
szóló vád még kiegészül azzal, hogy négy évvel azelőtt, tehát 1846-ban, Mikulás
Dániel Ede segédlelkészsége alatt már felkeresték a hívek Podmaniczky Lajos
bárót azzal a kéréssel, hogy tiltsa meg a segédlelkésznek a káromkodást a prédikáció alatt. Lang Mihály pesti német lelkészt hívják tanúnak, aki bizonyítja,
hogy a lelkész német nyelvű prédikációjával nincsen gond, a szlovák hívek pedig azt állítják, hogy tisztán és értelmesen prédikál, és a szentségeket is pontosan
szolgálja ki. A káromkodás vádját szintén tagadják.47 A prédikáció minőségének
megítélése szubjektív, azonban a nyelvi hiányosság vádja igen súlyos, hiszen az
evangélikus lelkészeknél alapvető elvárás volt az anyanyelvű igehirdetés szolgáltatása gyülekezetük minden csoportjának.
Figyelemre méltóak a kézművesek következő sérelmei, melyek ismét társadalmi ellentétekre utalnak: „Mikulás Dániel elmozdítását kívánók rendesen maradtak, mind azon sértegetések mellett, melyeket Mikulás Dániel Úr mellettiek
reájok szórtak is. Nevezni meg Báró Podmaniczky Lajos Úr azt ki a parasztokat
nézve rendre ellenök uszítgatta.48 A hívek vádjai között találhatunk egy, a magánélet megsértéséről szóló panaszt is, mely sokat elárul a közösség értékrendjéről. Eszerint a lelkész életük legkomolyabb pillanatait kigúnyolja. Erre példaként
hozzák fel a Verseg településről származó cselédlány példáját, akit csak a szüzességéről szóló bábai bizonyítvány birtokában volt hajlandó megesketni a lelkész. A tanúként meghallgatott bába, és a lelkészt támogató hívek ebben az esetben semmi rendkívülit nem találtak. Azzal érveltek, hogy a lány Elinger János
helyi cipésznél szolgált, akitől cselédei hagyományosan teherbe estek. Másrészt
a lány szüzessége azért fontos információ, mert az esküvő kihirdetése során a
„becsületes leány” jelző ettől a ténytől függ. Székács József utasításában csak az
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olvasható az ilyen esetekre vonatkozóan, hogy a „paráznákat” is háromszor kell
kihirdetni.49
Ha a hívek nem csak a lelkész elítélése vagy épp felmentése miatt érvelnek a
leírt gondolatok mentén, akkor igen nagy mentalitásbeli különbséget fedezhetünk fel a kézművesek és a földművesek csoportja között. A földművesek az
érvelés alapján konzervatívan gondolkodnak, az erkölcsi normákhoz szigorúbban kötődnek, illetve az azokat be nem tartók megbélyegzése hagyományos
magatartásformának tűnik. A kézművesek azonban sokkal liberálisabban gondolkodnak, hiszen ebben a vizsgálatban a magánszféra megsértését látják. A
cipész személye is kulcsfontosságú lehet ebben az ügyben, hiszen ő a kézművesek csoportjába tartozik, és feltételezhető, hogy a személyével és erkölcsi magatartásával való érvelés a kézművesek részéről sértettséget váltott ki. Másrészt
talán azért merült fel a neve a Mikulás Dániel Ede mellett álló csoport érvelésében, hogy a kézművesek közösségét erkölcsi alapon lejárassák, ezáltal hitelességüket is csorbítsák.
A szóbeli panasztétel során 5 tanú állítja, hogy 1848 pünkösd vasárnapján
prédikációjában a következő hangzott el: „Ki hív jó feleséget, kap házi ördögöt,
ki hív jó gyereket, kap gyilkost, ha kérünk esőt, az Isten döghalált ád fejünkre,
így tehát imádkozni nem szükséges!”50 A vizsgálat folyamán elkérték a lelkésztől a prédikáció írott változatát, melyben az említett szövegrészlet nem volt megtalálható, így a lelkészt ártatlannak nyilvánították a kérdésben. Az ismertetett
vádak mellett ismét előkerült a lelkész megválasztása körüli vita, annak törvényességének kérdése. Emellett azzal is vádolják, hogy egy alkalommal nem a
templomban, hanem a saját otthonában keresztelt. A Bányakerületi utasítások
szerint ez tilos.51 Továbbá, hogy lelkésszé választása előtt erkölcstelen életet élt.
Ez utóbbi váddal szemben a tanú maga Podmaniczky Lajos felesége. Ez alapján
az a benyomás is kialakulhat, hogy Mikulás Dániel Ede ügyének alakulását az őt
támogató és az őt ellenző csoportok mérete, illetve tagjainak társadalmi presztízse, illetve hatalma is befolyásolhatta. A vádakat alaptalannak ítéli a küldöttség,
és végül 1850. november 6-án hivatalos és törvényes lelkészválasztás során
megválasztja az aszódi gyülekezet, valamint annak leányegyházai Mikulás Dániel Edét lelkészüknek.

A szereplők
Vajon kik voltak Mikulás Dániel Ede támogatói, és kik voltak azok, akik nem
szerették volna, ha a lelkészi pozícióban marad? Kik voltak azok a hívek, akik a
lelkész mellett álltak ki, és kik azok, akik ellene? A forrásokban névsorok is
49

Székács 1871: i. m. 26.
EOL AGE III. a
51
Székács 1871: i. m. 17.
50

34

találhatóak, egy-egy Mikulás Dániel Ede elleni panasztétel aláírói, valamint a
mellette és ellene szavazók aláírásai is olvashatóak. A személyeket beazonosítottam az egyházi anyakönyvek alapján, és a következő megállapításokra jutottam.
Az egyik esperességi gyűlési jegyzőkönyvben az olvasható, hogy még 1847
végén a Podmaniczky Lajos pártján állók, akik Mikulás Dániel Edét szerették
volna megtartani lelkészüknek, egy, az egyházmegyéhez intézett kérvényükben
azt állítják, hogy 56 személy alkotja az ő többségi pártjukat, és 45 személy, tehát
a kisebbség szeretné a lelkész távozását.52 Az általam összeállított névsorban 68
személy foglal Mikulás Dániel Ede mellett állást, valamint 65 ellene. Hárman
változtatták meg döntésüket 1847 és 1850, a két forrás keletkezése között, mindhárman a lelkész javára. A Mikulás Dániel Edét pártoló csoportban 56 földműves, 7 kereskedő és 4 értelmiségi található, tehát nagyrészt a földművesek támogatták őt. A másik párt tagjainak nagy része kézműves, ők 41-en voltak, a 21
földművessel szemben 2 kereskedő is közéjük tartozott.
Megvizsgáltam a szereplők társadalmi kapcsolatait, melynek írásbeli nyomait
az egyházi anyakönyvek őrzik, hiszen a házassági, keresztszülői vagy esküvői
tanúi kapcsolatok szoros összeköttetést jelentenek. Ezek alapján az rajzolódik ki,
hogy a Mikulás Dániel Ede körül kialakult vitás időszak alatt, mely egészen
1862-ig tartott, nem következett be komolyabb változás az egyházközség tagjainak kapcsolatrendszerében.53 Ennek az lehet az oka, hogy a gyülekezet tagjai
társadalmi állásuk szerint alakították ki kapcsolataikat. A kézművesek és földművesek egymás között házasodtak, és kevés példát találunk arra, hogy kézműves és földműves családok egymással keveredtek volna. Az általam vizsgált
személyek között az evangélikus anyakönyvek alapján egy ilyen példát találtam.
Hugyik Márton telkes gazda kizárólag kézművesekkel ápolja ezeket a hagyományosan szorosnak tekinthető kapcsolatokat, és ő a kézműves többségű,
Mikulás Dániel Edével szemben állást foglaló csoportba tartozik, ahogy esküvői
tanúi is. Azonban az ő példájától eltekintve azt láthatjuk, hogy a lelkész ellen
szerveződő földművesek és a lelkész pártján álló kézművesek ugyanúgy betagozódnak saját társadalmi csoportjukba. A földművesek vagyoni hátterével kapcsolatban csak egy nem következetesen megjelenő adatból, a telek méretéből következtethetünk. Ez alapján nincsen látványos elkülönülés a zsellérek, egytelkesek,
féltelkesek állásfoglalásában. Az anyakönyvek tanulsága szerint a lelkész körül
kialakult érdekcsoport főszereplői kapcsolatot ápoltak egymással, Podmaniczky
Lajos és Mikulás Dániel Ede is Roykó Lajos ügyvéd esküvői tanúi voltak.
Tehát a gyülekezet főleg társadalmi törésvonalak mentén szakadt ketté. A város lakosainak betelepítéséről szóló szakaszból már tudhatjuk, hogy Aszódon
jellemzően szlovák nyelvű volt a parasztság, és német nyelvterületről érkeztek a
kézművesek. Egy 1848 elején keletkezett, az esperességi közgyűlésnek írt levél52
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ben arról panaszkodnak a hívek, hogy Válka János 1847. május 3-i előlátogatása
és az alberti esperességi gyűlés közti időben, hogy elérje Mikulás Dániel Ede
megválasztását, Podmaniczky Lajos korteskedni kezdett. „Dér számtartó, és a
város jegyzője, mint fő kolomposai által, a város köznépét a Városházához hívatta, és ezek által a népnek kikürtöltetvén Ők egyedül legyenek törzsök a város
lakosainak, s mint ollyanok, a pap választás dolgában ne engedjenek kiváltságos
elsőségüket sehonnyából került mesterembereknek kezükből kiragadtatni”54
Tehát a földesúr és segítői megpróbálták megnyerni maguk mellé a földműveseket azzal, hogy a helyi kézművesség ellen fordítják őket. Mint láthatjuk,
azzal próbálták őket meggyőzni, hogy régebb óta élnek Aszódon, ezért több
joguk van a döntéshozatalban. Hogy ezt az érvet csak a számtartó tiszt és társai
használták buzdításra, vagy esetleg ismerték az aszódi földművesek ilyen jellegű
önértékelését, nem tudhatjuk. Mindenesetre látszik, hogy társadalmi ellentétek
megnyilvánulására is sor került. Mikulás Dániel Ede szerint a már említett,
1842-ben Aszódon tanító „pánszláv izgatónak”, Masztics Jánosnak sok támogatója van az aszódi gyülekezetben. Ellentmondásos, hogy a pánszláv vádakkal
operáló lelkész támogatói mégis nagyrészt szlovák nyelvű földművesek. Mindezek mellett a vita során nem jelent meg a gyülekezet tagjainak érvrendszerében,
kommunikációjában semmilyen nemzeti-nyelvi problémára, illetve ebből fakadó
nézeteltérésre való utalás.
Az eset szereplőinek vizsgálata során felmerül a presbitérium összetételének
a kérdése is, hiszen tagjai kulcsszereplők egy protestáns egyházközség életében.
Az 1842-ben alakult presbitériumról annyit tudunk, hogy a meghívott és botrányos körülmények között eltávolított tanító ügyére hivatkozva a szervezetet
Podmaniczky Lajos nem ismerte el. Tagjai közül név szerint csak Portier Pál
kereskedőt említik meg a források, akit a világi hatóságoknál pánszláv szervezkedéssel vádolt Mikulás Dániel Ede. 1850-ben ismét presbitériumot választottak,
külön kihangsúlyozva, hogy ennek a presbitériumnak a tagjai között immár
földművesek és kézművesek is vannak. Ez így is volt, a Dér József nevű földműves mellett Chugyik János és Márton, valamint ifj. Benkó Mátyás és Baskai
Pál származik ebből a csoportból, mellettük azonban 2zsellér − Mezey Pál és
Csobán Mátyás − is helyet kapott a testületben. 4 kézműves, Fabri Sámuel,
Faska Sámuel, Neumann Frigyes és Sziller Mihály alkotta még a testületet, valamint a már említett kereskedő.55

Összegzés
Az aszódi lelkészválasztás körül kirobbant vita, valamint az ügy kapcsán
megnyilvánuló ellentétek közelebb vittek minket egy 19. századi háromnyelvű
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evangélikus gyülekezet gondolkodásmódjának, problémáinak megismeréséhez.
A hívek mentalitására, a hatalomhoz való viszonyukra is rálátást nyerhettünk.
Kirajzolódott, hogy az aktuális politikai helyzetet hogyan használták fel
egymás ellen a felek, hiszen az aszódi „pánszláv-kérdést” az országos politika
helyi szintű megjelenéseként könyvelhetjük el. A nagypolitika csak az értelmiségi csoportok és a földesúr érvelésében jelent meg. Az éppen aktuális politikai
közhangulatot az egyházi és a világi szervek felé való kommunikációjában használta fel a lelkész, valamint az őt támogató földesúr. Mikulás Dániel Ede 1848
júniusában tett panaszt a hatóságoknál. 1848 tavaszán az áprilisi eseményekre
reagálva a többi Magyarországon élő nemzetiség is fellépett a saját nemzeti
programjával, 1848 májusában mondták ki a szlovákság vezetői is követeléseiket. A lelkésszel és az értelmiségiekkel szemben a kézművesek és a földművesek érvrendszerében nem politikai, hanem erkölcsi, valamint praktikus, gyakorlati érveket fedezhetünk fel.
Az ismertetett eseménysorozatból több tanulságot vonhatunk le. Az események megmutatták, hogy a földesúr tekintélyénél fogva az egyházi ügyekben is
befolyással bírt. Azonban a báróktól kevésbé függő kézművesek magatartása
különbözött a földművesekétől. A lelkészválasztás törvénytelensége ellen panaszt emeltek, tehát kiálltak a gyülekezeten belüli jogaikért, számon kérték a
földesúron a gyülekezet vagyonát. A földművesektől eltérő mentalitású kézművesek kiálltak döntéshozatali joguk mellett a földesúrral és a földművesekkel
szemben. A földművesek és a kézművesek közötti ellentét így kirajzolódik a
lelkészválasztás körül kibontakozó konfliktus során. Ennek az ellentétnek az
előzményeit nem ismerjük, így nem tudhatjuk, hogy ez az eset a kezdőpontja,
vagy csak egy megnyilvánulási formája annak. Azonban ez a gyülekezeten belüli konfliktus sikeresen rávilágított az ellentét létezésére.
Forrás- és irodalomjegyzék
Források, adatbázisok
Aszódi evangélikus születési anyakönyvek 1811−1870
Aszódi evangélikus házassági anyakönyvek 1811−1870
Aszódi evangélikus halotti anyakönyvek 1811−1870
Evangélikus Országos Levéltár, Archivum Generalis Ecclesiae, Bányai egyházkerület jegyzőkönyvei és levelezések
Az 1880-as népszámlálás adatbázisa
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Az etnikai térképek szerepe a
történettudományban tegnap és ma.
Szlovák és Magyar területi-statisztikai önszemlélet
A 19−20. század fordulóján
(Bóna László)
Bevezetés
A nemzetté válás folyamata rendkívül bonyolult, összetett folyamat. A szlovák és magyar nemzet egyazon államalakulaton belül, ám gyakorlatilag teljesen
más körülmények között fejlődött. Jelen tanulmány megpróbál betekintést nyújtani a 19. szlovák és magyar etno- kartográfiai, statisztikai munkák nézőpontjaiba, hogy a két nemzet jelentős statisztikai történetíróinak korabeli véleményrendszerét megismerhessük. Súlypontját azonban inkább a korabeli szlovák
nemzetszemlélet jelenti. A tanulmány második felében a mai modern nemzet,
etnicitás és identitás körüli bonyodalmakat tekintem át. Ebben a részben található továbbá a „nemzet térbeliesítésére”, azaz a térképi imaginációkra, a saját és az
idegen képzetének, viszonyának vizuális kifejezési formáira (színpreferencia,
pozicionálás) fókuszáló rész.

Szlovák statisztikai etnikai önszemlélet
Dušan Škvarna és más szlovák történészek véleménye szerint 4, nagyobb
szlovák etnikum által is lakott városban a 18. század nyolcvanas éveitől kezdve
„érzékelhető nemzeti mozgolódás tapasztalható.”1 Véleményem szerint ez a
mozgolódás ekkoriban még önállóan nem érzékelhető, inkább valamivel később,
a magyar nyelv ügyével kapcsolatban – oppozícióban – kezdett fel-fel bukkanni.
Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy nemzeti öntudat kialakulását dátumhoz
kötni jobbára csak definiálás kérdése.2 Az egyik kérdés az, hogy a 18. századtól
1

2

Škvarna, Dušan: Otázka mestského národného centra v 19. storočí a Banská Bystrica. In:
Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. Katedra histórie FHV UMB a Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006. 281.
Ján Kollár képviselte a (szláv) hungarus tudat második stádiumát. Bél Mátyással ellentétben ő
már öntudatosabban viseltetett népe iránt, mégis Bél hagyományaira épült hungarus patriotizmusa. Önmagát „Pannonius Neosoliensis” definiálta (Besztercebányai hungarus; a várossal szlo-
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kezdve fejlődő identitástudat különböző stádiumai közül melyik az, amelyről
állítható, hogy az már nemzeti identitástudat. A fő kérdés pedig nem a lineáris
időintervallum leszögezése, hanem, hogy értelmiségi mintákról, vagy általánosan vett, a nép körében is értelmezhető nemzeti összetartozásról van-e szó. Viszszatérve a magyar nyelvre, az országban mindinkább adminisztratív pozíciót
szerző „ambíciói” indíthatták végül is a hungarus tudat lassú bomlását. Ennek
lényeges állomása 1822, mikor is a nyelvi nacionalista magyarok egy csoportja
már szinte követelményként alította más nyelvű kortársaik elé a magyar nyelv
ismeretét.3 A latin nyelv magyarra cserélése tehát nem sikerült a magyar királyságban anélkül, hogy a nemzeteket egymással szembe állította volna.
František Bokes szerint a Nagymorva Birodalom, illetve a személyes és közösségi sors alakította ki a szlovák nemzeti öntudatot, s ebben a geográfiai tényezők (szlovák természet) és történelem is szerepet játszottak.4 Mindezt természetes folyamatként kezeli, és az szlovákság öntudatosodásának abszolút kezdeteit a török időktől számítja, majd a 18. század kezdetéhez köti. A nemzettudat
kialakulását a 19. századra teszi. Ez kissé romantikus konstruktivista nézetének
ad hangot, melyben a geográfiai nézetet háttérbe szorítja. A nemzeti öntudatosodás államalakulattá formálódását organikus fejlődésnek tekinti. A közös szláv
hatásokról alig ír, ám megemlíti, hogy a magyarországi nemzetiségek támaszkodhattak a szomszédos törzsekre, melyek etnikailag rokonok, vagy egyformák.
Utóbbiak a szerbek és a románok, előbbiek a csehek. A szlovákság különböző
etnográfiai jegyeinek különbözőségét − viselet, dialektusok, szellemi élet és
anyagi kultúra különbségeit − a természeti akadályok okozták, és ezeket a „nemzeti szempontból nemkívánatos egyedi fejlődési hajlamok“-nak nevezi, konkréten kelet Szlovákiára gondolva.5 Bokes szerint a védekező pozíció, az őslakossági elv, az irodalmi költemények mind a szlovákság felemelésével jártak.
Már a 19. század kezdetén – sőt korábban is – születtek nemzetiséget leíró,
etnikai művek, és később térképek is, melyek összekapcsolják a nyelvet térrel,
tehát nyelvi alapon történő nemzeti térkijelölésről van szó.6 Ezen térképek nem
minden esetben szlovák nyelvű értelmiségiek által szerkesztettek, ám azok kevákságára, míg a hungarussal magyarságára utalt az értelmezések szerint). A magyar és a
hungarus közötti különbséget először 1778-ban Cornides Dániel Liptó vármegyei Zipszer történetíró mutatja meg. Bővebben lásd: Soós István: Értelmiségi minták és a hungarus tudat. In:
Štefan Šutaj – Szarka László: Regionális és nemzeti identitásformák a 18−20. századi magyar és
szlovák történelemben. Univerzum. Eperjes. 2007. 10−20.
3
Soós 2007: i.m. 17.
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Bokes, František: Vývin prestáv o slovenskom území v 19. storočí. In: Historický zborník. 2. roč.
(1943), č. 2. 65−127. Bokes a korszellemben írta tanulmányát, érezhető a szlovák különállás
hangsúlyozása, ám ír a közös szláv hatásról is, bár annak szerepét alulbecsüli. Elemzése ma is
helytálló, rendkívül figyelemre méltó megállapításokat is tartalmaz.
5
Uo. 67.
6
Például Ján Hollý Nagy Morávia temetikájú epikus költeményei, Ján Čaplovič, Korabinsky Jánoš
művei stb.
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letkezési ideje és háttere mutatja, miként volt jelen a problematika. Az ún.
nagymorva birodalmi hagyományok koncepció bár impozánsul hatott, semmilyen közigazgatási nyoma nem volt; nem volt a köztudatban kijelölve Szlovákia,
tehát a szlovákság területe. Ha az értelmiségiek Slovenskot mondtak, értelemszerűen arra a területre gondoltak, ahol etnikumuk többségben élt.
1845-ben keletkezett Haeufler Sprachenkarte nyelvhatárt húzott a felvidéken,
1848−1849 folyamán pedig Ľudovít Štúr megkülönböztette „Vyšné okolie –
Horný kraj uhorský” (tulajdonképpen felvidék) térséget a Dolniak (alföld) ellenében. Štúr a forradalom során a császár védelmében bízott; a szlovákok által
lakott területeket egy Horvátországhoz hasonló adminisztrációs helyzetben képzelte, ám Bécs fennhatósága alatt. A forradalmár helyesen érzékelte, hogy a
nemzet még nem erős, nem elég stabil egy önálló államhoz. Jozef Miloslav
Hurban ez esetben tartott a cseh fennhatóságtól. A forradalom után 3 szlovák
püspököt kapott a szlovákság, illetve Ján Kollár személyében szuperintendensi,
tanácsadó szerepet is kaptak. Kollár az 1845-ös nyelvhatár alapján tervezte meg
4 közigazgatási megyéjét, melynek kérelmét a császárnak benyújtott.7 A magyar
államiság több mint 800 éve megkérdőjelezhetetlenné tette a nyugati és északi
etnikai határokat, holott ott is szlávok éltek.8
Keleten a ruszin kérdés is rendkívül figyelemre méltó, hiszen míg az osztrák
kartográfus csak a szlovák−magyar nyelvhatárt húzta meg, keleten ezzel nem
foglalkozott. Ugyanez vonatkozik a német nyelvszigetekre, és a szlovák „nyelvhatártól” délre fekvő enklávékra is. A szlovák nemzeti tér kijelölésében a legfontosabb dátum 1861, a Hornouhorské slovenké okolie kijelölése, melyben a ruszin
kérdés egyértelműen eldöntetett. Štefan Thurzó helyesen ismerte fel, hogy a
„felső magyarországi szlovák környékre” nem található sem a jogban, sem a
történelemben jog, hiszen csak etnológiai szempontot vettek figyelembe a terület
kijelölésekor.9 1861-ben a szlovákok már Magyarországon belül határozták meg
önmagukat, és annak ellenére, hogy az okolie nem valósult meg, bekerült a köztudatba, mint a geográfia Szlovákia kijelölése. A területi kijelölés egy másik
állomása 1870, mikor is napvilágot látott Jozef Hložanký 60 000 négyzetkilométert magába foglaló Biele Uhorsko tervezete. Az elképzelés összefüggő autonóm
tervezeteket is tartalmazott, mi több, az etnikai elv érvényesülése mellett Biele
7

A Ján Kollár-féle nemzeti térkijelölés nem csak etnográfiai alapon történik meg. Egyéb – vallásikulturális és praktikus − tényezőket is figyelembe vesz a felosztás alkalmával, sőt, történeti és
geográfia elvek is (pl. Losonc és Kassa, melyek nem voltak egyértelműen szlovákok többségűek) megfigyelhetőek. Kollár az iskolarendszert az adminisztrációval együtt igazította volna.
Minden kerületben számolt főgimnáziummal, a járásokban algimnáziumokkal, Nyitrán és Besztercebányán egyetemmel. Az evangélikus egyház szervezeteit is ez alapján tervezte megreformálni.
8
A szlovák nyelvtudomány szerint a szlovák nyelvezet kontinuitást mutatott nyugaton a morvával,
északon a lengyellel és keleten ruszinnal. Vö. Hrivíková, Tatiana: Jazyk a identita v európskom
kontexte. Ekonóm, Bratislava, 2010. 90.
9
Bokes 1943: i. m. 97.
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Uhorsko román nyelvterülettel határos. Mint mondja: „mint nemzet a Tisza és a
Duna nélkül nem élhetünk.”10 A dualizmus állandósulásával a továbbiakban már
nem találták megvalósíthatónak a nyelvi alapon szerveződő új közigazgatást,
éppen ezért jobbára csak adminisztrációs reformot sürgettek, ami tekintettel lett
volna a nemzetiségi helyzetre.

1. ábra – A szlovák nyelvhatárok, különböző szerzőktől, Ignaz Hatsek nemzetiségi térképére vetítve

A 19. század második feléig – a saját, szláv−szlovák nemzetükkel kiemelten
foglalkozó történeti munkákat nem számítva – nem születtek általános, több
nemzetet leíró szlovák történeti szintézisek és öndefiníciók. Ekkoriban a szlovák
történészekre és értelmiségiekre egyaránt jellemző volt, hogy népi származásuk
mellett általában mást hivatást is kénytelenek voltak űzni. A szlovák intézményrendszer általános hiánya és az uralkodó állameszme nem tette lehetővé, hogy a
történetírók professzionális történészként megéljenek.11 A szerteágazó foglalkozások mellett a legjellemzőbb a kis hivatalnoki, illetve valamilyen egyházi tisztség vállalása volt megélhetési forrásként. Céljuk a szlovák öntudat kialakítása,
később ennek erősítése, a szlovákok autochton nemzetként való elismertetése,
főképp az uralkodó nemzet felé. Ebbe a csoportba tartoztak: František
Víťazoslav Sasinek, Jonáš Záborský, František Šupala, Štefan Hýroš, Peter
Kellner-Hostinský, Pavol Križko, Florián Červeň, Ján Galbavý.
A Matica Slovenská erőszakos megszüntetése után a fent említett, történelemmel foglalkozó intelligencia a szlovák nemzeti értéket valló történészek csoportosulása körül rendeződött. Főbb tematikájuk a szlovákság mint autochton
nemzet köztudatba emelése. Az öndefiníció, az önmeghatározás, a tudatosság a
dualizmust megelőző pár évtizedben már tagadhatatlanul kifejlődött az értelmi10
11

Uo. 109.
A Matica Slovenská után a Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti körül tevékenykednek,
amely eleinte egyharmad, majd egynegyednyi terjedelemben foglalkozott a történettudománynyal.
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ségi rétegekben. Az általánosan vett köznép esetében ez sokkal vontatottabban
haladt. Ez az erőteljes múltkeresés, az ősiség bizonyítása nem valamiféle szándékos csúsztatások, hazugságok eredménye. A magyar államiság gyakorlatilag
újra kiteljesedett Mohács óta, és a hova tovább egyre erősebb pozícióba kerülő
magyarság a politikai nemzet bűvöletében tagadhatatlanul megkezdte kisajátítani
magának nem csak saját nemzeti terét, hanem értelemszerűen a történelmi magyar állam egész területét. Tette mindezt arra hivatkozva, hogy évszázadokkal
korábban a magyarság erővel vette birtokba a Kárpát-medencét, és ezáltal teljes
jogot élvez annak politikai és gazdasági irányításában. A válasz a szlovák értelmiség részéről a provokatív, ám önvédelmileg kiváltott „mi voltunk itt előbb”
dogma hangoztatása volt, nemcsak a magyar, hanem a német lakosság előtt is.

František Víťazoslav Sasinek nemzetszemlélete12
A történetírók közül a legtermékenyebb František Víťazoslav Sasinek volt. A
nem létező szlovák szemléletű történeti munkák és szintézisek helyét a Letopis
folyóirat igyekezett pótolni. Ennek érdekében számtalan történelmi és honismereti cikket közölt le. Sasinek ezt kevésnek tartotta, ugyanis szerinte egységes
szintézisre volt szükség, amelyben a szlovákok története kellően kikerekedik a
szélesebb néptömegek és az értelmiség számára is. Véleménye szerint erre a
történelem sodrából kiragadott tematikájú cikkek – bármilyen jó szándékkal
születtek is azok – alkalmatlanok. Ennek érdekében és tudatában írta hatalmas,
átfogó történelmi szintézisét, mely az akkori Magyar Korona országaira terjedt
ki. Sasinek véleménye szerint a magyar histográfia érzéketlen a szláv tematikára,
és semmilyen kritikával nem tekint a korábbi eseményekre.13 Árnyaltabban fogalmazva a magyar historiográfiát érzékenyen érintették a Hegeli gondolatok; az
orosz intervenció és a pánszláv hatások együttese további elutasító hozzáállást
szültek.
Sasinek munkája, mely Túrócszentmártonban jelent meg 1870-ben, rendkívül
nagy terjedelmű. A művet végigkíséri a már említett legitimizációs kényszer,
mellyel az autochton szlovák nemzet ősiségét, a mindenhol fel bukkanó
szláv−szlovák szál pedig a nép öntudatát hivatott kialakítani, erősíteni. A nemzeti létet és öntudatot nyíltan előtérbe helyezi, a kor szakmai elvárásainak eleget
téve másodlagos forrásokat használ, műve már nem tartalmaz légből kapott fikciókat. A főképp latin és görög krónikák mellett a magyar krónikaírók munkáit −
Kézai, Anonymous, Pray, Bonfini, Katona hung. reg. − is használja. A krónikák
mellett Horvát Mihályra és Ján Palackýra is több ízben hivatkozik. Semmiképp
12

13

Sasinek, František: Dejiny Kráľovstva Uhorského. I. diel. Kníhtlačiarsko-Učastinárský spolok,
Turčiansky Sv. Martin,1870. 349.
Tajták, Ladislav: K niektorým otázkam slovenskej histografie v 60. a 70. rokoch 19. storočia.
Historické práce Jonáša Záborského. 171−172.
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sem célunk nevetséges kritika tárgyává tenni Sasinek érvelését, vagy megállapításait, csupán a szlovák öntudatra ható érvrendszer és a történész érvrendszere,
illetve nézőpontjának megvilágítása céljából tekintjük át a teljesség igénye nélkül állításait.14 Ennek értelmében nem is célunk alátámasztani vagy éppen megcáfolni azokat.
A följebb említett útkeresés jól nyomon követhető már a Magyar Királyság
megalapítása során is, miszerint Szent István a föderatív szláv−magyar−román
állam élén lassan kezdte átalakítani a szláv államigazgatást frank−német centralizmusra és feudalizmusra. Ezzel kapcsolatos, hogy Imre hercegre mint Szlovákia püspökére tekint. Szlovákia fogalma végigkíséri a művet, határait Morvaország és a Duna, illetve az Ipoly és a Kárpátok között definiálja.15 A középkori
források által említett Princeps Rusiae, tehát „Rusia”, Magyarország azon része,
ami feltehetően Szlovákia.16 A szlovákok első megkülönböztetését a szlávoktól
hiába keressük, következetlenül használja a kettőt. A nemzetiségi megkülönböztetést igyekszik a lehető legpozitívabban alkalmazni saját etnikuma iránt. Leírja
például, hogy a szlovákok foggal-körömmel tartották a tatárok ellenében a nyitrai várat, vagy épp az 1046-os belháború folyamán védték az egyházat stb.17 Az
ehhez hasonló eseményekkel igyekezett önbecsülést, büszkeséget kiváltani a
szlovák olvasóból, hogy az ne a 19. századi dualizmusban betöltött súlytalan
helyzetüket vetítse a korábbi évszázadokra.
Az útkeresés és az önbecsülés közepette nem a sovinizmusban kereste a
megoldást, hanem az egyenjogúságban, pontosabban a nemzetek közötti egyenlő, kiegyensúlyozott viszonyrendszerben. Kiemeli, hogy az egész középkori
Magyarországra jellemző a vallási és nemzetiségi türelem, időnként az izraelitákat és mohamedánokat kivéve. Ugyanezt támasztja alá Csák Máté szabadságharca is, melyet nem szlovák önállóságért, hanem Magyarország önállóságáért,
hazafiként vívtak.18
Részletesebb betekintést érdemel a palóc és kun fejlődésről szóló hosszabb
analógiája, melynek − bár meglehetősen bonyolult, sok szálon vezetett levezetés
− két végeredménye lehet. Az opciók az elmagyarosodás vagy a kihalás. A kihalásra Sasinek érve az, hogy egyéb, a szlovákoknál gyengébb nemzetek is megmaradtak. Következő érve magában hordozza a nemzetfelfogás egyik toposzát;
eszerint ugyanis, ha kihaltak volna, nevük is homályba vész. Akkor hát elmagyarosodtak volna? Sasinek ellentmondásba keveredik saját magával, ugyanis azt is
tagadja, hogy elmagyarosodtak volna, hiszen szerinte amint egy falu vagy me14

A magyar történetírás nemzetépítő munkái teljességgel hasonló jellegűek, valószínűleg célzatúak is (pl. Horvát Mihály és mások történetírása)
15
Sasinek 1870: i. m. 334. Uő: Dejiny Královstva Uhorského. I. Diel Kníhtlačiarsko-Učastinárský
spolok, Turčiansky Sv. Martin 1870. 334.
16
Uo. 35.
17
Uo. 188, 258.
18
Sasinek, František: Dejiny Královstva Uhorského. II. Diel. Kníhtlačiarsko-Učastinárský spolok,
Turčiansky Sv. Martin, 1871. 408.
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gye elnemzetietlenedik, azonnal elhagyja a régi nevét és az új nemzetéhez tartozót vesz fel.
Sasinek nemzeti felfogásában anakronizmust követett el; nem tudta, vagy
nem akarta magát elvonatkoztatni a 19. századi nézőponttól. A kiváltságokkal
tarkított középkorban éppen, hogy csak megemlíti, hogy ezek a kiváltságok
megvédhették őket, de csak lehetőségként veti fel. Sokkal valószínűbbnek tartja
a nemzeti felfogást. Ezt a tényt tekintve realizálható, hogy számára a nemzeti
identitás, nemzetéhez való tartozás rendkívül nagy mozgósító, ha nem a legnagyobb motiváló erőként jelenik meg. Sasinek tehát végig szlovák−magyar harmóniára törekedett művében. Például 1448-ban a Rigómező csatában az uhri
harcolnak, (Magyarország lakosainak nemzetiség nélküli megnevezése) de mieinkként (tehát mieinknek nevezi az ott vesztett seregeket) vesztenek.19
Ami a pánszláv mozzanatokat illeti, kimerül abban, hogy Szerbiát és Bulgáriát egységesen délszlávnak nevezi. Tehát a szlovákság helyzetét továbbra is Magyarország keretein belül képzeli el, csupán részesedést kér annak életében, s
nem mint alárendelt, hanem mint egyenrangú fél. „Hungária a dunai nemzetek
ősanyja, másfél évezredig és ma is a szláv törzsek anyja.”20 „Ebből következik,
hogy történelmük és örökségük egy és ugyanaz. A múltban minden nemzet együttesen vett részt az ország építésében és védelmében, de a romlás ott kezdődött,
hogy a magyarok a saját történelmüket nem a közös érdek, hanem az önzőség
jegyében keresték az egész ország elsajátításában, és a testvéri nemzetektől megtagadták részüket.”21

Jonáš Záborský nemzetszemlélete a szlovák történetírók
szemével22
Jonáš Záborský történeti műveit két jelenkori szlovák történész is elemezte.
Richard Marsina Dejiny kráľovstva Uhorského műve alapján, Ladislav Tajták
pedig általánosságban vetette górcső alá Záborský munkásságát.23 Záborský
munkái − csakúgy, mint Sasinekéi − szintézisek, tehát nem részletes primer forrásokon, hanem különböző források felhasználásával készültek. A gyakorlatban

19

Sasinek 1870: i. m. 158.
Uo. 16.
21
Uo. 19.
22
Uo. 349.
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Marsina, Richard: Jonáš Záborský a Dejiny kráľovstva Uhorského.
http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/8/Bio_stu-8_132_144.pdf
(Letöltve: 2014.03. 14.); Tajták, Ladislav: K niektorým otázkam slovenskej histografie v 60.
a 70. rokoch 19. storočia a historické práce Jonáša Záborského.
http://www.snk.sk/swift_data/source/NbiU/Biograficke%20studie/8/Bio_stu-8_166_186.pdf
(Letöltve: 2014.03.11.)
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egy kutató nem képes akkora forrásfeltárást végezni, hogy önmagában ekkora
művet írhasson, az interpretálás azonban kétségkívül vizsgálható.
Marsina szerint Záborský rendkívül kritikusan szemléli az előző generációs
„szlovákokat”, mint például Bél Mátyást, hiszen nem volt szlovák öntudatuk,
sem bátorságuk azt felvállalni, hiszen teljes mértékben elvakított kozmopoliták
voltak.24 A 19. századi szlovák, nemzeti érzelmű történész a történeti fejlődésért
felelős rétegekben nem a kiváltságos rétegek, hanem a nép szerepét hangsúlyozza. Záborský is végig anakronisztikusan használja a nemzet kifejezést az etnikum, illetve a feudális nemzet kifejezések helyett. Szlovákiai határait pontosan
nem definiálja, és a korabeli helyzetet kritizálva egyenlőséget hangoztat szociális és etnikai vagy nemzeti megkülönböztetés nélkül. Marsina szerint Sasinekkel
szemben Záborskýnak össz-szlovák pánszláv érzelmei nagyon fejlettek, és szimpátiával ír a szlávok Magyarország elleni harcáról.
A magyarok kritikájánál azonban nem az egész népre vonatkoztat, hanem
a magyar elitre, a vezető rétegre összpontosít. Ennek ellenére mikor idegen nemzetekkel (olaszok, németek) való harcról van szó, Marsinának szó szerint „be
kell vallania“, Záborský „Hungarusként” viselkedik. Marsina szerint „ez természetes, úgy kell felfogni, mint az állampolgári viszonyulás egy faktora.”25 Az
adott időben ez a mű megfelelt a kor színvonalának, és a szerző rendkívüli céltudatosságáról és kitartásáról tesz tanúbizonyságot. Emellett a jövőbe tekintő,
előre eltervezett koncepciók is megtalálhatóak benne. Záborský azt a magyar
történeti romantikus koncepciót támadja, mely szerint a magyarok a vérrel és
fegyverrel szerzett haza fölött egyedülálló vezetői politikai jogra nyertek jogosultságot. Mindezek mellett vallásügyi kérdésekkel is sokat foglalkozik.
Ladislav Tajták tanulmánya Záborský értelmezéséről sok pontban hasonló,
mint Marsinaé. Záborskýt a megszületendő szlovák histográfia egyik alapozójának tarja, Sasinek azonban csupán „honismereti krónikás volt, kinek munkája
romantikus leírásokon kívül nem hozott semmi lényegesebbet.”26 Csakúgy, mint
19. század második felében lévő szlovák kulturális és tudományos élet,
Záborský is a Hegeli filozófia, a romantizmus és konfesszionalizmus hatása alatt
állt. Ennek oka a szlovák közösség jogilag és gazdaságilag hátrányos helyzete,
valamint az erős egyházi befolyás volt. Az alapvető intézmények hiánya, a régi
feudalizmust eltávolító félig-meddig modernizáció, az arisztokrácia vezető szerepe, a régi vélemények és álláspontok stabilizálódása rányomta bélyegét a szlovák társadalomra. A szlovák történetírás ezért romantikus védelmi pozícióba
kényszerült.
1867-ben a Magyar Történelmi Társulat Századok című folyóirata a magyar
történetírók fórumává vált. Hasonló funkciót töltött be a Matica Slovenská már
említett Letopis című folyóira, melyben a magyar történeti koncepciókat elemez24

Marsina: i. m. 138.
Uo. 140.
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Tajták: i. m. 168.
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ték, köztük Záborský is. Igyekezett bebizonyítani, hogy „Szlovákiát” nem Árpád
alatt olvasztották be a magyar államba, hanem később. Záborský a történelmet és
a történelmi tudást tartotta a nemzeti öntudat legjobb fejlesztő módszerének.

Kenéz Béla és Kovács Alajos nemzetszemlélete
A szlovák csonka nemzettel ellentétben a magyar, kezdetben szintén csonka
társadalmi összetétellel rendelkező nemzet egyedülálló fejlődésen ment keresztül. A hiányzó „polgárság” rohamos asszimilációja pár évtized alatt megváltoztatta ezt a tényt. Az uralkodó nemzet intézményesült, politikai hatalommal rendelkező − sőt két röpke évtized alatt intervenciós hatalmak által legyőzött és
meghurcolt nemzetből formálisan nagyhatalmi státusba emelkedett – nemzeti
önképét, szemszögét Kenéz Béla és Kovács Alajos munkáin keresztül elemzem.
Kenéz Béla büszkén emeli ki, hogy 1850−1900 között Magyarországon – a
bizonytalan cári orosz statisztikákat kivéve − legmagasabb a magyar elem szaporodása. Kenéz ezt így magyarázza: „a diadalmas terjeszkedés, szellemi és
kulturális erő a magyarság faji felsőbbrendűségének, hatalmas […] kiválóan
becses beolvasztó képességének […] a természetes szaporodás jó harmadrészével nagyobb a valóságos szaporodásnál.”27 „Mivel nincs bevándorlás ez az örvendetes esemény az asszimiláció többlete lehet.”28 E megállapítások mellett a
jövőbe is tekint, hiszen centrikus figyelemmel kíséri a magyarságot. Például
1−1,5%-kal nagyobb a házasulandó magyarok aránya, a vármegyei városok közül pedig a 75%-os magyar többségűeknél a szlovák−magyar−román várható
élettartam között 5 év különbség van.
Rendkívül riasztóan jelzi azonban a népesedési negatívumokat. Megemlíti
például a baranyai egykézést, vagy a horvátországi magyarok nemzethalálát,
leírva, hogy Horvátországban „ma már a magyarság majdnem összes szaporodása a horvátul tudó magyarok javára esik.”29 Ezt negatívan értékeli: Az „el
horvátosodás erős és ránk nézve bizonnyal szomorú folyamatáról, amely vaskövetkezetességgel irtja a magyart (nemcsak nemzetiségben, hanem személy és
helyneveiben is).”30 Ennek okait az anyaország teljes közönyében, helyi magyar
közösségek szétszórtságában, a horvát elnemzetietlenítő szándékában, magyar
iskolák hiányában stb. adja meg. „Magyarjaink a Dráván túl sokkal rosszabb
helyzetben vannak, mint a nemzetiségek az anyaországban.”31
A kettős mérce eltérése csillagászati. A magyar statisztikusoknak – és a magyarosító elitnek − nem volt meg a képessége, hogy szimpátiát, együttérzést
mutasson a nemzetiségek iránt. Mit jelenthetett a szlovák öntudatosult elitnek
27
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alig 2 milliós nemzettestéből a több 100 ezres asszimilációs fogyás? Kenéz véleménye szerint a nemzetiségek szaporodását „nagyon fontosnak kell tartanunk,
mert belőle látjuk meg a nemzetiség természetes fajfenntartó erejének életrevalóságának mértékét.”32 Erről a külön nemzeti faji öntudatról Kenéz véleménye
negatív.
A külön faji öntudat külön közjogi létre, tehát az állami egység megbontására, vagy legalábbis az állami összetartozás kötelékeinek meglazítására igyekvő
tendencia. A „tapasztalások szerint nálunk ma még általában csak az újabban
kialakult nemzetiségi középosztály törekvései.”33A nép tehát nem azonosítható e
törekvésekkel, ez a középosztály „szélesebb látókörével és finomultabb idegeivel
a valóságos vagy képzelt sérelmeket könnyebben födözi fel és elkeseredettebben
érzi át […] vezető állásban elnyomott népe apostol szerepében tetszeleg.”34 Ennek oka Kenéz szerint az, hogy maguk is nemrég emelkedtek ki a népből, sőt
testvéreik alacsony sorban izzadnak, orvosi hivatali ügyvédi pályájának nemzeti
előnyeink kihasználása révén esetleg hasznot is húznak. Kenéz ezzel gyakorlatilag megtagadja a nemzetiségek nemzeti érzését, melyre ő olyan büszkeséggel
tekint. A nemzeti előnyök pedig a dualista Magyarországon vajmi csekély ellensúllyal bírtak a mindenütt jelen lévő magyar nyelv és kultúra hivatali és gazdasági szupremáciájával szemben.
Miért ilyen gőgös és elfogult Kenéz Béla megállapítása? A hatalom megingathatatlan pozíciója károsan hatott: az „elszakadás útját állja a nemzetközi
egyensúly”, „a magyar állam természetes határai”, „a magyarság ereje”, „a
magyarság beékelődése a hazai és a romániai oláhok közé” stb. Felismeri, hogy
a belső erő hiánya lehetetlenné teszi az autonómiát, és Engels-féle történelem
nélküli nemzetként kezeli a szlovákságot, akik híján vannak az állami öntudatnak.
A nemzetiségi területek éles elhatároltatásának lehetősége sem áll fenn Kenéz
szerint, mivel azok nem összefüggő területen vannak. A közös nyelv azonos
jogrendet és nyelvet követelő, gazdasági egység. A centripetális erők nagyon
hiányos felismerése mellett a romantikus képzelgések is helyet találnak Kenéz
nemzetszemléletében: a „magyarság történelmileg bizonyított ellenállása”,
„Ausztria belső gyöngesége”, „a nemzetiségi nép érdeke, melyet ezernyi szál fűz
Magyarországhoz.” A történelmi küldetés is megjelenik, ugyanis „a magyarság
egy ilyen tartományi létben képtelen volna bevégezni világtörténeti rendeltetését.”35
Szerfölött optimista nézetei mellett a pánszláv fóbia is jelen van értelmezésében. A magyar állam az északi és déli szlávság óriási áradata közötti szerepe
nélkül Európa hatalmi egyensúlyát és békéjét semmisítené meg. A nemzetiségi
32
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öntudatos izgatók kezéből úgy kéne kiütni a lapot, hogy teljesítenének néhány
követelést, melyek a szélesebb néprétegeket nyugtalanítják. Kenéz ugyanis híve
a kultúrával való hódításnak, és ezért szorgalmazza a nyelvhatár pontos felmérését, és a nyelvi szigeteket, illetve az ezeket összekötő folyosók erősítését vállaltokkal, vasúti vonallal, kultúrával. Az alkoholizáló, hanyag tisztviselőket el kell
távolítani a nemzetiség területekről, a „leggyüngébb pontokra legkiválóbb
harczosainkat küldjük.”36 Kenéz Béla nemzeti önképe tehát tartalmazza a hódítás
mikéntjét, egy átgondolt asszimilációs programot is.
Kovács Alajos munkáit a kifelé mutató önigazolás bemutatása, és főképp a
nyelv−identitás−nemzet kapcsolati háló érdekében szeretném röviden bemutatni.
A dualizmuskori asszimilációról Kovács természetes beolvadási folyamatként
beszél, amely szerinte nem mesterkélt, erőltetett folyamat eredménye, „amely az
ország földrajzi és gazdasági egységéből, a magyarság konczentrikus elhelyezkedéséből, a belső vándorlások irányából, a kivándorlások alakulásából és végül
is a magyarságnak nagyobb természetes szaporodásából önként következik.”37
Ami az állami eszmét illeti, „a népszámlálások adnak ürügyet a szomszédos
„fajrokon” államoknak hogy jogot formáljanak az egyesülésre.” 38
Kovács azonban aggodalmának ad hangot, miszerint Közép-Kelet Európában
a népek és fajok annyira össze vannak keveredve, hogy ennek következtében a
nyelvhatárok olyan bizonytalanok és elmosódottak, hogy a nemzetiségi elv alapján tiszta nemzeti államot alkotni ezen a területen lehetetlenség. E mellé, tehát a
nemzetiségi elv kiegészítőjeként javasolja a több százados történeti jogok, földrajzi és gazdasági egység szempontját is. A nyelvhasználat mindenkinek egyéni
joga, amelyhez Kovács szerint a legtöbb esetben érzülete (tehát nemzeti identitása) is igazodik s így mindenkinek a saját egyéni bevallására kell bízni annak
eldöntését, hogy milyen nemzetiséghez kíván tartozni. A megállapítás, miszerint
az anyanyelv az, amit „[…] a megszámlált egyén a népszámlálás időpontjában
minden befolyástól menten magáénak vall”, több, mint pontatlan. 39
Az identitás anyanyelvvel való összekapcsolása rendkívül megnehezíti a valóság felmérését. Kovács szerint az egyén „vonzódása, érzülete alapján kerüljön
be egyik vagy másik nemzetiség rovatába, sem a társalgási nyelv sem a családi
nyelv kérdezése nem felel meg.”40 A nyelvismeret nem is lehet az identitás mutatója; Kovács azonban a nemzetiség és a faj kérdésével is foglalkozik és megállapítja, hogy „még kevésbé felel meg a nemzetiségnek vagy a fajnak a kérdezése,
mert tág teret nyújt az önkényes felvételeknek leszármazás és öröklés alapján.”41
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Kovács Alajos szerint a vegyes házasságban született egyéneknek – mivel azok
több nyelvet egyformán jól beszélnek – maguknak is nehéz eldönteniük, mi az
anyanyelvük. Ilyen esetben természetesen teljesen az egyéni belátásra, jobban
mondva érzületre kell bízni több nyelv közül az anyanyelv megállapítását. Több
nyelven beszélők esetében ezért szerinte prioritás egy anyanyelv és plusz beszélt
nyelvek.
Nemzet és etnicitás a modern szemléletmódban
Nemzet, nemzetiség. Gyakran használt fogalmak, jelentésük azonban korántsem egyértelmű. Nem meglepő, hiszen ezernyi más fogalom is vita tárgyát képezi vagy képezte a múltban. Pontos definícióra nem lelhetünk; ha igen, akkor a
legtöbb szerző másképp definiálja, nincs végső konszenzus. Meg sem próbálkozom növelni a káoszt azzal, hogy egy újabb definíciót alkossak. Nem is látom
értelmét. Véleményem szerint az a meghatározó, ami a köztudatban él. Szerencsés esetben ez a kollektív tudás nem áll messze a valóságtól, vagyis legalább
attól, ami a szakemberek többsége álláspontjának megegyezik, legalábbis a tudomány jelenlegi állása szerint. Egy pillanat, melyik tudományág? Irodalom,
történelem, földrajz talán néprajz? S még mennyi más kimaradt.
Ha megvan, melyik tudományág, akkor jöhet a következő költői kérdés: nem
kellene néha a közép-európai nemzetfogalmon túl is gondolkozni? Provincializmussal vádolni semmiképp sem szeretném a magyar humán tudományokat, ám
kétségtelen, hogy kevés figyelem irányul a világ más értelmezéseire. És itt nem
a „Nyugatra” gondolok, hanem például a korábbi afrikai gyarmatok fejlődése
során bekövetkezett nemzeti tendenciákra, az ázsiai kultúrára. Ezek a nézetek
olyannyira távol állnak Európától, és az általunk ismerni vélt nyugati civilizációtól, hogy be kell vallanunk, csupán egy korlátolt szemszögből tudjuk a tematikát
éppen csak megkarcolni.
Az önkritika után térjünk vissza az európai szemszögre! Elvégre mégis csak
az adott történeti specifikumoknak felelnek meg fogalmi hálóink. Ismeretes és
ma is használatosak az alábbi modellek: a francia politikai és a német mintájú
nyelvi-etnikai nemzet felfogás. Míg a franciánál az egyenlőség, a szolidaritás és
a közösen kivívott polgári jogok alkotják a szabad választást, addig a németnél
az örökölt tulajdonságok és a szármarás köti össze az egyéneket. Amíg az előbbi
receptív és ezáltal beolvasztó, addig az utóbbi (német) típus zárt. A szimuláció
vagy beolvadás nehézkesebb, és többnyire a hatalmon lévő elit elbírálásától
függ. Hanák Péter szerint ezáltal tehát az etnikum mitizálására, végső soron pedig a rasszizmusra hajlamos.42
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Az etnicitás − nemzetiségi identitás a modern szemléletmódban
Az etniciás – a nemzethez közel álló fogalom − meghatározásában jelenleg
két irányzat a mérvadó. A konstruktivista és esszencialista elmélet azonban csupán a főbb kutatási kereteket érinti. A konstruktivista elmélet megalkotója
Fredrik Bart, aki 1969-es kötetében vázolta elméletét, melyet az azt ért kritikák
eredményeképp újragondolt és a 1990-es évek folyamán publikált. Elmélete
szerint az etnikai identitás mindenkor társadalmi és hatalmi meghatározottságú,
tehát konstruált, amely keretében az etnikai identitás folyton áramlásban, „termelődőben” van. A kritikai hangokra reflektálva árnyalta ezt a meghatározását,
és megalkotta a hármas (makro-, mezo-, mikroszintű) felosztású modelljét,
amellyel az identitás különböző (társadalmi, kulturális, etnikai) rétegei értelmezhetők.43
A konstruktivista irányzat szerint nem lehet az „etnicitást” statikusan, és változatlanként kezelni, ebből következik tehát, hogy az etnicitás gyakorlatilag
alkalom és nézőpont kérdése. Nyilvánvaló, hogy az etnicitás még a 21. században is erős politikai mozgósító erővel bír, amikor a nemzetállami igények próbálják kisajátítani. A más öntudatú, etnicitású egyének és csoportok között kialakult kontaktus azonban magában hordozza a megismerést, a kölcsönös egymásra hatást. Ebből adódóan viszont következik, hogy az egymásra ható csoportok eredményeképp az etnicitás nem is állandó, tehát nem statikus jelenség. Bart
elméletének bírálói szerint a konstruktivista megközelítés túlságosan is az
egyénre koncentrál, és ezáltal nem veszi figyelembe a kollektív és egyéni szint
szétválását.
Mivel azonban a statisztikának, a földrajznak és a nagypolitikának mérhető
adatokra van szüksége, az „etnicitást” – mint identitást – nem szubjektív, hanem
objektív módon, hosszabb időre fennálló, statikus állapotként kezeli. Ezt nevezzük primordialista vagy esszencionalista irányzatnak. E szerint az egyén
etnicitása nem társadalmilag vagy történelmileg meghatározott, hanem csupán a
mástól való eltérés megfogalmazása, azaz a „másság” mindennapi folyamata a
lényeg. Tehát a „Mi” és az „Ők” konstrukciója. Mindkét elméletnek nyilván
sokkal kifinomultabb érvelésrendszere van, és konszenzusra jutatni őket aligha
lehetséges. Ahogy Keményfi Róbert őszinte valóságérzettel megfogalmazta:
„mindenki a saját kutatási céljai számára alakítja a fogalmat és keresi (és fesztelensége miatt találhatja is) meg benne a számára szükséges elméleti alappilléreket.”44
Ennek értelmében úgy vélem, a konstruktivista elmélet áll közelebb a valósághoz azzal a kitétellel, hogy valóban a népesség döntően nagyobb hányadában
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az etnicitás jobbára állandó. Ennek a paradoxonnak köszönhetően mégis készülnek máig nemzetiségi térképek, nemzetiséget tudakolnak népszámlásainkon stb.
Nem állítjuk, hogy erre nincs szükség, sőt. Véleményünk szerint az identitás
mindennemű dimenziója és folyamatos változása mellett egy viszonylag hoszszabb ideig transzformálódó jelenség. Probléma ott és akkor adódik, ha egy csoport a klasszikus értelemben vett két nemzet identitásbeli határán „táncol” és ezt
a politika nem hajlandó tudomásul venni.
Tudatosítanunk kell, hogy mindkét elmélet, mint ahogy térségünkben már
hagyománynak számít, alapjában véve a „nyugati” világra értelmezhető, tehát
Észak-Amerikára és Európára vonatkoztatva lett megalkotva. E két modell mellett az utóbbi évtizedekben teret nyert egy harmadik gondolati út is, amely az
„etnicitás” és a vallás közötti összefüggések elemzéséből fakadt. Azok az államok kerültek így a figyelem középpontjába, amelyekben a valláshoz való tartozás a nemzetiség jelölője. A vallási hovatartozás nem teológiai tartalom vagy
doktrína jelzője, hanem etnikai mutató, amely a „társadalmi határokat” szabja
meg: a boszniai háború a katolikus ateisták, az ortodox ateisták és muzulmán
ateisták között folyt.45Az iszlám országokban, Európa pravoszláv, Ázsia hindu
államaiban körvonalazódó vallási nemzeteiben a nyelv, a kultúra és a származás
mellett fontos, nemzetépítő és nemzetet összetartó erő a szinte szakrális helyzetbe emelt államvallás. Ezekre a közösségekre, az „etnicitás harmadik modelljére”
Anthony D. Smith be is vezette a „szent etnicitás” (sacred ethnicity) fogalmát. A
kifejezéssel az etnikai közösség olyan mintájára utal, amelyben nem az etnikai
dimenziók a fő összekötő kapcsok, hanem a hitbeliek. Az etnikai közösség e
formája tehát „ideális” hitközösség, amelynek életét morális és rituális kódokon
keresztül az isteni parancs szabályozza, és tagjait az a szent feladat köti össze,
amelyet istenüktől kaptak.
Lehet, badarságnak tűnik ezen rágódni, mégis, mikor mi történészek, akik a
21. századi nemzetfogalommal, és egy bizonyos tudományág szempontjából
tekintünk vissza a 19. századi nemzeti mozgalmakra, hibát követünk el. Előfordul, hogy történészként megmosolyogjuk a korabeli elsöprően etnocenrikus
histográfiai műveket, de mikor pusztán népszámlálási adatokból, anyanyelv
alapján definiáljuk, ki magyar és ki nem, észre sem vesszük, milyen torzítást
követünk el. Talán mindenki ismeri vázlatosan a Római Birodalom és a gallok
történetét. Nemzet mint a mai és a 19. századi fogalom nem létezett. Volt talán
törzsiségi, nemzetségi és „vérbeli” öntudat. Asszimiláció sem létezett a mai
„nemzeti” ismereteink szerint, mégis a római polgári jog, a kulturális nyelv és
gazdasági érdekek tömegeket „asszimiláltak”. Lehet, hogy csak a fogalmak jelentése, interpretálása változott volna, és minden körbe-körbe ismétlődik? Ez
egy újabb hosszú és befejezhetetlen vitába torkollhatna, ami nem célom. Csupán
azt szerettem volna érzékeltetni, hogy magát az öntudatot nem lehet stabil tény45
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ként tekinteni egy-két népszámlálási adat ismerete alapján. Ez hatványozottan
igaz a 19. század végi Magyar Korona országaira, ám napjainkban is érvényes.
A 19. századi Eötvös József megfogalmazása alapján a nemzetiséget az öszszetartozás tudata, múltjuk emlékei, közös sors és érdekek képezik. Fontos tényező még a nyelv és persze a fajrokonság mint 19. századi unikum, melytől
Eötvös sem tudott elvonatkoztatni. Megemlíti viszont, hogy a nemzetiségi érzés
korántsem új dolog, csupán ma nagyon erősen befolyásoló tényező. Megjelenik
nála a kettős öntudat is, pontosabban egy olyan fenomén, melyben a nyelv nem
esik egybe a nemzeti öntudattal: „Az Elzásban vagy Magyarországon lakó német, ki politikai nemzetiségért áldozatra kész mégis megsértve érzi magát minden által, mi a német nemzet nevére homályt von.”46 Persze Eötvösből nem indulhatunk ki, ugyanis felvilágosult, korát meghaladó gondolkodásmódja kisebbségben volt Magyarországon belül.
Az identitás
Az identitás értelmezésében különösen fontos tudatosítani, hogy mely tudományág definícióját, megközelítést alkalmazzuk. Az identitás legtriviálisabb
szinten is két rétegű: belső és külső identitásról beszélhetünk. A belső kifelé nem
mindig nyilvánul meg, vagy csupán itt-ott egy két eleme. Az sem biztos, hogy a
környezet azokat úgy értelmezi, mint ahogyan mi értelmezzük, vagy szeretnénk,
hogy a környezet értelmezze. Másik alapja a már előző etnicitás alfejezetnél
előbukkanó „Mi” és az „Ők” reláció. Mint ahogy fény is csak sötétben ragyoghat, identitás is legkönnyebben a máshoz való viszonyulásban, vagy a csoporthoz való viszonyban jelenhet meg.
Lássunk pár rövid értelmezést! A szociológia értelmezés az identitásnak az
egyén csoportokhoz való tartozásának és azok kölcsönös együtthatásait jelenti.
A pszichológiai értelemszerűen a személyi identitásra koncentrál. Ez az identitás
a születés pillanatától fogva van az egyénre hatással, és mivel természetes és
spontán folyamat, adottnak és változatlannak vesszük. Valóban oly változatlan?
A véletlenszerűen kialakított kísérleti csoportokban fokozatosan kialakul az
együvé tartozás érzése, az egyének elfogadják a csoportjuk identitását. Nemcsak,
hogy máshogy kezdenek viselkedni a csoportba nem tartozókkal, de cselekedeteikkel is preferálni fogják a csoportjuk tagjait.47 A „Mi” és az „Ők” megértéséhez
pár kulcsfogalom: mi, magyarok; történelmi lakosok; mindenhol jó, de legjobb
otthon; vendéglátó nemzet; Magyarország aranyat nyert stb.
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A kollektív identitás különleges eseményekkor működik, hatványozottan
öröm és félelem esetén. Az identitás rétegződésének értelmezésére egy interaktív
személyes kapcsolati példát hozok fel: máshogy beszélünk egy értelmiségivel, és
egy falusi kocsmában, hiszen amíg az egyiknél valószínűleg pozitív, másiknál
kevésbé pozitív reakciót válthatunk ki. A nemzeti identitás a közösségi identitáshoz tartozik, funkcióját tekintve pedig a fő identitások közé. 48 Egy államban
természetesen nem mindenki ismeri a másikat, mégis él az összetartozás érzése.
De állam sem kell ahhoz, hogy különálló nemzeti-etnikai identitás kialakuljon;
példaként álljon itt a ruszinok helyzete.49 Kétségkívül a nyelv és az állam a legmeghatározóbb tényezője az identitásnak. Valóban? Akkor mi a helyzet a Brit
„kettős” identitással? Angol, walesi, skót, ír; mégis mindenki egyben britnek is
érzi magát. A skótoknak két nyelvük is megmaradt, mely bár lassan feledésbe
merül, mégis egynek tekintik magukat; a folyamatos harcok kovácsolták őket
nemzetté a 17. században.50
A 17. században? Hát nem a 19. századi nemzeti konstruktivizmusról szól az
elfogadott nézet? Miért próbálta Dante a 14. században a latin helyett afféle
olasz nyelven írni műveit? Ezen a ponton joggal merülhet fel a kérdés: voltaképpen hogyan konstruálódik és rekonstruálódik a nemzeti identitás? A válaszhoz
ma már nem elégséges a nemzetiségi összetétel szokványos strukturális elemzése, de még a politikai orientációk vizsgálata sem. Ehhez hasznos metodikai támpontot nyújt a kitűnő francia történész, Roger Chartier egyik tanulmánya, amelyet az 1995. évi montreali kongresszuson ismertetett.51 Az identitás ilyesfajta
fogalmát a többértelműség homálya veszi körül, amelyből hol egy közösséget
másoktól elválasztó másság fogalma, hol a tudatos azonosulás értelmezése világlik elő.
Régebben a tudatosan vállalt kötődés megjelölésére a nemzettudat szót használtuk, amely kétségtelenül egyértelműbb, de szűkebb az identitásnál. Az identitás érzelmi motívumokat, lojalitást, honszerelmet, nemzeti büszkeséget is tartalmazó konstruált fogalom, amely nemcsak a hovatartozást, hanem a cselekvő
lojalitást is tartalmazza. Chartier a figyelmet a mikroközösségekre, a rokonságra,
a családra, az egyénre és környezetére irányította. A rétegeződés − és ezzel
együtt az identitáskonstrukció − tényezői között nem csupán és főként a foglalkozási és a termelési viszonyok által meghatározott hely szerepel, hanem egy
területhez, egy testülethez, fajhoz, valláshoz való hozzátartozás és a nemi viszonyok is.
Mindezek ellenére talán a legtöbb esetben a nyelv a legfőbb identitás képző,
ám sosem egyedül, számos komplex alkotóelemmel együtt. E mellett a nyelv az
identitás egyik leglátványosabb alakja is. Gondoljunk csak a szépirodalmi mű48
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vekre, mikor pusztán a nyelvezet segítségével a főszereplőket szinte tökéletesen
megismerjük, legalábbis megismerni véljük. Sok esetben talán jobban, mint a
környezetünkben lévő embereket, annak ellenére, hogy a testbeszéd, a hangerősség és sok egyéb identitásalkotó tényező primer alakban szemlélhető.
A színezett statisztikák − az etnikai térképek
A modern nemzetállamok kialakulásának folyamatában feléledő nacionalizmus fokozatosan „fedezte fel” − a nemzeti intézmények kiépülésével párhuzamosan − a nyelv és a kultúra kérdése után a „saját etnikai tér” kiterjedését, és
ennek a térnek fontosságát. Sőt, az egyre erősödő nacionalizmus keretei között
kezdetét vette e tér mitologizálása, szakralizálása is. „Ennél fogva a Közép-Kelet
és Délkelet-Európai nemzetállamokban a feléledő nacionalizmus ismét nem jelent mást, mint a szimbolikus etnikai határok térbeli realizálásáért folytatott
küzdelmet.”52
Az etnikai térképészet az etnikai földrajz tudományágába tartozik, s újabban,
a kelet-közép-európai rendszerváltások óta, ismét virágkorát éli. Az etnikai térképek egyik legfőbb törekvése, hogy az etnikai határt, az egyes nemzetek közötti
választóvonalat megtalálja. Ezen választóvonalak általában vegyes etnikumú
területeken keresendők, de ebben az esetben nem mindig igaz a mondás, hogy
„aki keres, az talál”, hacsak a történelmi forráshűség politikai vagy egyéb megfontolásokból háttérbe nem szorul. A legnagyobb probléma éppen az, hogy a
kevert vagy vegyes etnikai sávban található települések milyen arányszámtól
minősülnek vegyes etnikumúnak, illetve tisztán csak az egyik vagy a másik
nemzetiséghez tartozónak.
Ez a probléma egy olyan korban is, amikor viszonylagosan pontos statisztikák állnak rendelkezésünkre. Még ha ezeket többé-kevésbé el is fogadják kiindulópontnak, számos részletkérdést, elemzési szempontot vetnek fel. Azt is
mondhatjuk, hogy a hibátlan, ellenőrzött forrásokra támaszkodó és elfogadott
módszerrel alkotott térkép készítésekor − a szubjektív elemeket kivéve − igazából a megfelelő források kiválasztása és kritikája a döntő kérdés. Tehát nem
közvetlenül a térképet vitatjuk, hanem annak forrását, esetleg elkészítési módszerét. Sőt, önmagában a nemzetiségi térkép akár politikai megnyilvánulásnak
tekinthető. Miként azt Keményfi Róbert, az etnokartográfia egyik legjobb mai
magyarországi szakértője írja, az etnikai viszonyoknak a „[…] puszta népszámlálási adatokon nyugvó etnikai térszerkezeti bemutatása […] Európa ezen részét
képező államok számára a legplasztikusabban azonnal jelzi, hogy az államalkotó
népek legfőbb nemzetállami törekvései nem sikeresek, nevezetesen, hogy az államhatárok még csak megközelítőleg sem esnek egybe az etnikai határokkal.”53
52
53

Keményfi 2006: i. m. 3.
Uo. 26.

55

Etnikai határ? Helyesebb, ha inkább egzakt módon megfoghatatlan kulturális
kontaktzónáknak tekintjük a különböző etnikai csoportok, nemzeti társadalmak
érintkezési területeit. Sajnos, a legtöbb térkép egyszerű vonallal elválasztja, vagy
színátmenet nélkül ábrázolja ezt a „nyelvhatárt”. Holger Fischer német kutató,
aki relatíve külső szemlélőként, remélhetőleg komolyabb nemzeti előítélet nélkül áttekintette a Magyarországon készült egykori és mai etnikai térképeket,
tanulmányában kritikával illeti e kontakuszóna ábrázolásának szinte teljes hiányát. Bírálja azokat a térképeket, amelyek még a szakképzett földrajzkutató
szemével is „túl statikusak” és amelyeken a „köztességet”, „eldönthetetlenséget”
egy „pici bizonytalanságot”, tehát éppen a feljebb említett kontaktzónát sem vél
felfedezni.54
Ennek függvényében természetesen esély sem nyílik arra, hogy figyelemmel
kísérjük az etnikai térszerkezet állandó változását. Ennek ellenére a térképkészítőnek nem mindig van lehetősége a megfelelő módon jelölnie ezt a komplex
területet, részben a méretarány, a három vagy több etnikum jelenléte, s részben a
megrendelő igényeinek figyelembevételével. Elkoptatott közhelynek számít a
tény, hogy a nemzetiségi térképek készítését alapvetően a gyakorlati politikai
célok határozzák meg. Ez a hatás, elvárás lehet erős, vagy kevésbé erős. „Tanulmányaikban, memoárjaikban maguk a térkép készítői (a teljesség igénye nélkül: Györffy István, Teleki Pál, Rónai András, Fodor Ferenc, Jakabffy Imre)
ismerték el a térképek alkalmazásának és szerkesztésének szándékolt politikai
céljait.”55 Ennek ellenére kevésbé esik szó a konkrét indokról, okozatról. Valahogy erre nincs igény, ami például a történeti magyar állam felbomlását, az új
nemzetállamok kisebbségi magyar népességét ábrázoló térképek esetében mindenki számára kimondva-kimondatlanul érthetőnek tűnik. „A magyar nemzetet
ért 1920-as trianoni döntés borzasztó sérelme és következményei miatt tulajdonképpen hallgatólagosan tudomásul is vesszük az etnikai térképek nemzetpolitikai
szerepét, azaz a politikai mozgatórugók a nemzeti kartográfia „néma hagyományának” részei.”56
Az „etnikai tájat” a politika felhasználhatja a terület legitimitásának hangsúlyozására is, pedig geográfiai szempontból nem sok létjogosultsága van. E szerint a tájakat feloszthatnák vallási meggyőződés, vagy akár gazdasági kereset
szempontjából is, az eredeti csapadék, talaj, erdőségek és klíma felsorolás teljes
mellőzésével. A nacionalizmusok közép-európai kibontakozásával megjelentek
azok az érvrendszerek, amelyek arra törekedtek, hogy a nép és a fizikai tér közötti kapcsolatot keressenek. Tehát arra az adott területre formálunk igényt, ahol
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a nyelvünk elterjedt. Mondhatnák, hiszen ők a saját nemzettestvéreink, esetleg
rokonaink! Sajnos ez nem igaz. Közép-Európában a népek olyan szinten keveredtek, asszimilálódtak, s olvadtak be egy másikba, hogy ez a felfogás bizony
nem teljesen badarság.57
Sőt, a megfelelő „tájtelítettség” eléréséhez a korábbi térképészet gyakran
olyan tényezőket is beemel az etnikum meghatározásába, amelyek nem etnikumspecifikusak, hanem csak annak tűnnek. Erre jó példa az életmódbeli sajátosságok hangsúlyozása. „Az életmód térbeli megnyilvánulásai közül legtöbbször a
gazdálkodás és az építkezés formáit hangsúlyozzák előszeretettel tipikus nemzetiségi módozatokként, holott ezeknél is elsősorban a természeti környezethez való
alkalmazkodás és a lokális adottságok mutatkoznak meg.”58 Erre tipikus példa
lehet az a triviális, általánosító megállapítás, hogy ahol hegység terül el, szlávok,
ahol dombság vagy alföld, ott magyarok élnek.59 További hasonló érvként szokták használni az építkezési anyagok kapcsán, miszerint a szlovákok fából, majd
később kőből építkeztek, a magyarok viszont az agyagot preferálták. Ilyen és
ehhez hasonló általánosításokat véleményem szerint csak kiegészítő forrásként,
és csak mezoszinten alkalmazhatunk.
A nemzetiségi térképek alkotóinak további nagy kihívást jelentenek a szórványterületek. Az ábrázolás mikéntje körüli módszertani kérdés, a méretarány
határai között lavírozva kell megalkotni a legjobban leolvasható, és a legkevésbé
torzító ábrázolást. A szórvány kifejezést napjainkban teljesen otthonosan használják a vallási és az etnikai kisebbségekre irányuló társadalomtudományi vizsgálatok. Az utóbbi időben egyre pontosabbá válik ez a kifejezés, hiszen egyre
több elvárásnak kell megfelelnie. Közép-Európa viharos évszázadai alatt tarka
etnikai és felekezeti rendszerek alakultak ki, így nincs hiány szórványterületekben, sőt néhol háromnál is több etnikum él egymás mellett. Hol húzzuk meg a
nyelvhatárt a nyelvi szigeteknél, 50% alatt vagy netán a felett? Mi a helyzet a 3
vagy annál is több etnikumú területekkel? Az abszolút többség alapján járjunk
el? Mit jelent az, hogy abszolút többség? Georg Brunner egykori kiváló magyar
származású németországi jogtörténész szerint akkor tekintünk egy települést
relatív többségűnek, ha a legnagyobb népcsoport a helység népességének kevesebb, mint 50%-át, a második legnagyobb pedig több mint 10%-át teszi ki. De ez
csak egy vélemény, számos másik mellett. Látható, hogy a nyelvhatár, abszolút
többség stb. kérdése számos jogos kérdés vet fel.60
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Ami azt illeti, magának az etnicitásnak, mint kifejezésnek is megváltozott az
értelmezése.61 „Az etnicitás nem kulturális, hanem társadalmi struktúra, azaz az
általa (etnicitás) „termelődő” etnikai közösségek azután is létezhetnek, ha már
elvesztették megkülönböztető kulturális jegyeiket.”62A nemzeti identitás klasszikus történelmi hagyományai, szokásai, hagyományai, valljuk be, fokozatosan
jelentőségüket vesztették. A mai nemzeti identitást jórészt az önkormányzatok,
és az állam közvetíti a könyvtárak, várjátékok, nemzeti ünnepek stb. segítségével. „Az eleven, generációról generációra öröklődő történelmi tapasztalatátadási utakat a modernizáció felváltotta a tudományos, szisztematikus történetírással, archiválással megszabott emlékezeti keretekkel.”63Sőt, ami azt illeti „az
egyén nem csak a nemzetiségéhez, hanem más etnikai, regionális, vallási, […]
képzettségi, foglalkozási […] csoportokhoz, és kommunikációs hálókhoz is tartozik.”64
Mindezen nézeteltérések, hiányosságok, pontatlanságok ellenére miért készülnek máig nemzetiségi térképek? Minden módszertani és terminológiai kérdés ellenére fontos szerepet kap napjaink és múltunk etnikai szerkezetének bemutatása, az interetnikus folyamatok ábrázolása, melyek segítségével megkísérelhető a tendenciák előrejelzése a jövőre nézve. A rendszeres, törvények által
elrendelt népszámlálások kora óta viszonylag pontos − ám statikus és torzított −
statisztikai adatok állnak a térképkészítők rendelkezésére. A nemzetiségi térkép
segít abban, hogy az első ránézésre hatalmas mennyiségű statisztikai adathalmazt azonnal területi összefüggéseiben láthassuk. „Alkalmas eszköz arra is,
hogy a nemzetiségi demográfiai folyamatok térbeli kihatásait összegzően mutassuk fel, tehát egyszerűen átlátható háttérként szolgálhat a politikusok és közigazgatási vezetők számára a mindennapi döntéshozatalhoz.”65
Kerülni kell az egyszerű, könnyen elkészíthető országos léptékű, többségikisebbségi relációra leegyszerűsített térképeket, amelyek főként az 1910-es népszámlálás adatai alapján készültek.66 További probléma, hogy ezek legtöbbje
gyakran megyei összesítések alapján készült. Így nem mutatják a vegyes területeket, melyeknek – mint feljebb utaltam rá − hatalmas szerepe van a nemzetek
közötti érintkezésben. Törekedni kell a minél pontosabb jelmagyarázatra, a minél nagyobb felbontásra, olvashatóságra, és kitüntető figyelmet kell szentelni a
„nyelvhatárok”, etnikai kontaktuszónák értelmezésének, elemző bemutatásának.
Véleményem szerint az ilyen jellegű térképekhez minden esetben egy-két olda61
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las, szakszerűen összeállított magyarázatot kellene mellékelni. Nem előnyös
leragadni egyfajta ábrázolásmódnál, módszertannál, lehetőleg minél több átgondolt újítást kell belevinni a munkába. Ilyen újítás lehet a nyelvismeret alapján is
meghatározott nyelvhatár.67 Eddig csak a makroszinten hasznosították az anyanyelvi és nemzetiségi bevallások különbözetének elemzését.68 Az eltéréseket
nyilván a kettős vagy többes identitású népesség okozza, amelynek tagjai az
identitásváltás különböző fázisaiban állnak, de népszámlálásokkor többnyire az
államalkotó nemzetiség számát gyarapítják.
A történelmi magyar állam területén ilyen területek voltak „Nyitra-BarsHont, ÉK-Abaúj, Közép-Zemplén, Kelet-Ugocsa, Közép-Szatmár stb. és a magyar etnikai tömbökön belül lévő kis, szétszórt – főként szlovák és német – nyelvszigetek.”69 Az anyanyelvi és nemzetiségi bevallás különbözetéből bizonyos
etnikai folyamatokra is következtethetünk. A szomszédos országok többségében
jelenleg a magyar anyanyelvűek száma jelentősen meghaladja a magyar nemzetiségűekét. Érdekes lehet az identitásszerkezetek egyes elemeinek összehasonlító
vizsgálata: például a nemzetiségi kötődés vonatkozásában érdemes összehasonlítani a nemzetiségi statisztikákat a választási eredményekkel. Természetesen
ennél a módszernél nem szabad elfeledkeznünk a mindenkori politikai helyzetről, a pártok arculatát meghatározó vezetőkről, a vizsgált régiók népességének
korösszetételéről, szociális helyzetéről stb.70 Továbbá az eredmények nagyban
függnek a választási részvételtől, és a helyi politikusok népszerűségétől. A magam részéről tehát tartózkodnék a messzemenő következtetésektől, ami ezt a
módszert illeti. Az iskolaválasztás, iskolalátogatás, a könyvtárak magyar és
szlovák könyveinek kölcsönzési statisztikája, a magyar és szlovák kultúrafogyasztás más mutatói azonban jelzik, hogy a többes szempontrendszer legalábbis
ellenőrzési módszerként jól alkalmazható lehet.
Ilyen jellegű kutatáshoz alkalmasabb a lokális vagy a mezoszint, tehát ha a
községi vagy közigazgatási határokat vesszük alapként. Nagyjából járásnyi területre gondolunk, vagy egy közepes város vonzáskörzetére. További részletesebb,
finomabb kutatásra, felmérésre nyílik lehetőség a mikroszinten elvégzett kutatásoknál. A mikroszinti vizsgálat jelentheti egy kis község lakóházakra való lebontását; a módszer elnevezése „társadalmi minősítés”. Lényege, hogy a helyi viszonyokat jól ismerő informátorok segítségével állítják össze az adott település
nemzetiségi adatait. A vizsgálatban 3 kategóriát hoztak létre: nemzetiségi család,
67
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nemzetiségi kultúrához kötődő család, nem nemzetiségi család. Az eredményként kapott 2 szám az adott nemzetiséghez tartozók minimális és maximális
számát adta meg. Tátrai Patrik tapasztalata alapján az adatközlő−informátor
nemzetisége befolyásolhatja a válaszadást. Ezt nagyon találóan több helyi személy jelenlétével oldotta meg az interjú során.71 Nyilván az elvégezendő interjúk, a szükséges szervezés lehetetlenné teszi a túl nagy települések tanulmányozását.
Tegyük fel, hogy van egy tökéletesen végrehajtott, teljesen hiba nélküli népszámlálásunk. Ezeket az adatokat számítógépre visszük, amely mindent megrajzol helyettünk, méghozzá egy alapos, a valóságban soha meg nem történt geográfus-történész konferencia után, melyben minden fogalom, módszertani kérdés
tisztázódik. A programunk alkalmazza a geográfiai határokat, a lakatlan területeket, feltünteti a népsűrűséget, egyszóval minden elkészül hiba nélkül, ami
praktikus okokból fogva lehetetlen. Van egy tökéletes, megtámadhatatlan nemzetiségi térképünk? Nincs! Milyenek legyenek a színek? Véletlenszerű kiválasztásúak, afféle véletlenszerű kiosztással? A pszichológia és az emberi érzékszervek nem engednek. Melyik nemzet tűnik fel majd jobban, a rózsaszín, vagy a
vérvörös? „Az alapvető színtan alapján a kartográfus meg tudja határozni, hogy
a szín hol legyen feszült, hol keltsen figyelmet, hol koncentrálja a térképolvasó
figyelmét, és például hol csökkentse a térképre irányuló érdeklődését.”72
A vörös olyan kulcsszín, amely meghatározó helyet foglal el a frekvenciatartományban. Emellett az emberiség legősibb festék színe, mely a vadászógyűjtögető életmódban a vérre asszociál, amely életet vagy halált jelentett. Ha a
közös tudat ténye nincs is bizonyítva, a vörösnek bizonyítottan aktivizáló, energikus hatása van. Ezért is készült el Teleki Pál híres vörös térképe, vagy Varsik
térképén is a csehszlovák nemzet jelenik meg vörösben, nem másképp a románok és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság térképein! Szórványban is hatásos
növelést érhetünk el a vörös használatával. Ami pedig az extrém ábrázolást illeti,
előfordul, hogy a többi nemzetiség fekete fehéren, a kiemelni kívánt viszont
vörössel jelenik meg. „A kisebbségbe szorult szín, amely mondhatni bajba kerül,
védekezik s aránylag erősebben világít, mint olyankor, ha harmonikus mennyiségben van jelen.”73
Tehát minden igyekezet ellenére, mint már korábban is szó volt róla, a térképek politikai „megrendelésénél” a térképek magukkal hordozzák saját „elbeszélt
terhes örökségüket”. Nem alkalmazhatunk térképeket úgy, hogy nem vagyunk
kellőképpen kritikusak készítésük korával, politikai viszonyaival szemben. Jó
példa erre a második bécsi döntést megelőző magyar−román könyvkiadási és
nemzetiségi térkép dömping, vagy a szovjet éra alatti Ázsia perifériájú KözépEurópa elhelyezése. „Az elfelejtett történetek igenis az adott – jelen esetben
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térképekhez kötötten – érvényes hatóerővel jelen vannak.”74 Tehát, akárhogy is
igyekeztek a térképkészítők analitikusan eljárni, egyszerűen „nincsenek semleges etnikai térképek.“75
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A kisebbségi létkérdés megmutatkozása a Magyar
Polgár és a Kolozsvár című politikai napilapokban
a 19. század második felében
(Bakó Edit)
Bevezetés
A nemzetiségi probléma kutatásom egészének kis szeletét teszi ki, olyan
szempontból mégis figyelemreméltó, hogy a sajtó közegében megjelenő nemzetiségi problémakörre fókuszál. A Magyar Polgár és a Kolozsvár című politikai
napilapok alapján vizsgálom a kisebbségi létkérdés ágazatait Erdélyben a 19.
század második felében. Ezt az irányt a Petelei-kutatás indította el, melynek
során a Kolozsvár szerkesztőjének a sajtóban betöltött szerepét vizsgáltam.1
Meglepő eredmény született, ugyanis Petelei István cikkeinek olyan beszédmódjával találkoztam, amelyre az eddigi szakirodalom nem tért ki. Szemléletének
egy olyan oldalát sikerült megmutatni, amely nemzetiségi alapon nyugszik.
Számos olyan cikke jelent meg lapjában, melyben a kisebbségeket támadta és
pellengérezte ki.
Ebből az eredményből táplálkozva viszem tovább a nemzetiségi témakört.
Elsőként a Petelei-kutatás azon szegmenseihez közelítek, amelyek nemzetiségi
alapúak. Korábban megjelent tanulmányom csupán a román kérdést tárgyalta.
Jelen dolgozat kiszélesíti korábbi eredményeimet és a más nemzetiségekkel való
kapcsolatokat is láttatja. Főként a Magyar Polgár és a Kolozsvár azon cikkeinek
kiemelésével foglalkozom, amelyek szintén tollvégre vették a kisebbségeket,
főként a románságot. Azt figyelem, hogyan vetődik fel a nemzetiségi problematika a 19. század második felében, hogyan fogadják el, illetve tagadják meg a
törvények szabta korlátokat a kisebbségek, hogyan határozzák meg létüket ebben a szituációban. A harmadik problémakörben magára a sajtóra összpontosítok. Az érdekel, hogy milyen módon jelenik meg a sajtóban ez a kérdés, és hogy
a két kolozsvári lap milyen szegmensek mentén fogalmazza meg véleményét a
nemzetiségi ügyben.
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Petelei nemzetiségi vitái (a kiindulópont)
Petelei István, a Kolozsvár című politikai lap szerkesztője, igen érdekes figurája az erdélyi publicisztikának. Íróként és újságíróként tevékenykedik a 19.
század második felében, habár irodalmi eredményeit az utókor sokkal nagyobb
mértékben ismeri el. Az újságírói karakter is előtérbe kerül olykor, de eddig nem
a nemzetiségi problematika kapcsán. A Korunkban megjelenő korábbi írásom
erre, illetve főként a román kisebbséghez fűződő viszonyára fókuszál.2 A Kolozsvár segítségével Peteleiről így kialakul egy másfajta képünk is, hiszen nemcsak a nemzetiségi kérdésben állást foglaló cikkei számítanak újdonságnak. A
provokatív, erős hangnem használata is merőben eltér attól a Petelei-képtől,
amelyet irodalmi karrierje során kialakítunk róla.
A román kérdés kapcsán határozott véleményt fogalmaz meg, s hangsúlyozza
a magyar nemzetállam eszményét, amihez a románoknak is alkalmazkodniuk
kell. Számos cikkében igen erőteljesen fogalmaz. A Tribuna című lap és koncepciója ellen is felszólal, kiemelve, hogy a románok körében csak a gyűlölködést terjeszti, és semmi jóra nem vezet. A román pópákkal kapcsolatban is nyilatkozik. Nemcsak higiéniai kifogásokat sorakoztat fel, hanem a pópák erejét is
kiemeli, hiszen ők terjesztik talán leghatásosabban a magyar nép elleni gyűlölködést.3
Petelei ugyanakkor két kisebbségi csoport ellen is felszólal, amikor a zsidó és
a cigány kérdést is taglalja. Az Ellenzék és Kolozsvár egyik vitáját emelném ki a
zsidó kérdés kapcsán. Az Ellenzék úgy foglal állást, hogy egyáltalán nem helyénvaló, hogy a zsidók egyre inkább beférkőznek a városi kereskedelembe és
elfoglalják a magyarok helyét. Petelei A nagyságos demokraták címmel válaszol
e kijelentésekre és felszólal a zsidók mellett: „Erősítenek minket, nemzetiségi
tekintetben, kereskedelmünk érdekében szolgálnak. Nekünk itt tárt karokkal kell
fogadnunk mindenkit, aki csatlakozik hozzánk. Milyen kevesen vagyunk! és milyen kevés a jóakarat irántunk! Egy csomó fanatikus bolond vesz körül, egy csomó ábrándozó nemzetiségi vezetőtől felhabart tanulatlan ember. Minden erőnket
össze kell szedni a védelemre.”4 Teljes mértékben elítéli a zsidók elleni fellépést.
Az antiszemita nézetek ellen fellépő Petelei a zsidókban nem ellenséget, hanem
támaszt lát. Az kérdéses viszont, hogy a zsidókat nemzetnek, nemzetiségnek
látja-e.5 Petelei esetében látható, hogy egyetlen nemzetiség veszélyes a korabeli
kolozsvári magyarság számára: a románság. Majd az Ellenzéknek szólva hangsú-
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lyozza, hogy nem fordulhatnak minden nemzetiség ellen: ,,Az erdélyi részekben
valóságos bűn az efféle úri sport. Aki teszi, nem tudja, mit cselekszik.”6
Petelei –n szignó alatt ír egy cikket 1888. január 4-én Czigánykodás címmel.
Így kezdi írását: ,,A cigány foglalkozása nagy baj nekünk. Ha azt numerusban ki
lehetne fejezni, hogy mennyi ártalmára volt a magyar társas életnek a cigány −
megdöbbentenének a számok. A cigány muzsikust értem.”7 Azt kifogásolja,
hogy a cigány nem is akart soha tanulni, mert a bőkezű adakozók ezt nem is
tették szükségessé. Nem is törte magát soha, hogy valamire is vigye. Humorosan, csípősen jegyzi meg: ,,A cigány a gentryt ért 7 csapás közül az egyik csapás
[…]”, majd: ,,A cigány muzsikus társadalmi csapás. Minél jobb, annál nagyobb
csapás.”8 Azt javasolja, hogy bizonyos helyzetekben a csendőrség beavatkozását
is igényeljék: ,,De hogy a fogadókban ólálkodjék a cigány s rálessen az első víg
mozdulatra, amelyre a bor rákészt9 valami megtévelyedett birkát, − rálessen s
rácsapjon s megnyírja, ez csakugyan olyan baj, ami ellen védelembe kellene
részeltetni a védtelen jámbor embert.”10
Január negyedikén, szintén a Kolozsvárban jelenik meg egy cikk, J. N. aláírással, melyben a szerző egyetért Peteleivel, de mégis túlzásnak véli a megrendszabályozást, amely nagy felháborodást keltene. Nem sokkal később Petelei
Szunyog álnév alatt publikál egy cikket, Ismét czigánykodás címmel.11 Ő a régi
idő cigányait sírja vissza, akik ,,nem koncra lesők”, s nem pénzhajhászó zenészek voltak, hanem igazi érzelmes művészek, akik sírtak a muzsika mellett. A
szerző mintegy a szerkesztő ellenében védelmezi a cigányokat. Ez a játékos
megoldás ritka Petelei újságírói stílusában, hiszen írásgyakorlatában általában
nem rejtőzik el, inkább a nyílt párbeszédet, az egyenes megszólítást preferálja.
Kissé ellentmondásosnak tűnik Petelei István cikkeinek és a lap koncepciójának a párhuzamos vizsgálata. A Kolozsvár előfizetési felhívásai igen nagy hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi ügyre, kiemelik a problémát, de folyamatosan a
békés megoldás fele irányítják az olvasóközönséget. A Kolozsvár a Szabadelvű
Párt orgánumaként jelenik meg, s éles vitákat folytat a nacionalizmustól fűtött
Ellenzékkel, melynek szerkesztője Bartha Miklós. Bartha függetlenségi újságíró,
aki igen éles hangot üt meg a nemzetiségekkel szemben. A Petelei-cikkeket
vizsgálva kirajzolódik egy eddig nem igen firtatott vonulata is a kutatásnak, ami
Petelei nemzetiségi ügyben elfoglalt szerepére, állásfoglalására világít rá. Az is
láthatóvá válik, hogy a szabadelvűség nevében kész a párbeszédre a nemzetiségekkel, ugyanakkor a magyarság védelme első helyre kerül, amikor ellenállásba
6
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ütköznek a nemzetiségekkel. Erre a kolozsvári lapok tárgyalásakor bővebben
kitérek. Addig is megállapítható, hogy a szerkesztő megnyilvánulásai igen erőteljesek és gyakran direkt módon támadják a nemzetiségeket, kiváltképpen a
románokat.

Nemzetiségi kérdéskör. A többség és kisebbség dilemmája
Az Osztrák−Magyar Monarchia megalakulásával a nemzetiségi kérdés fontossága megtöbbszöröződik, a több nemzetet egyesítő dualista állam számos
súrlódást eredményez, mely egyre inkább fokozódik a kilencvenes években,
majd a huszadik század eleji történésekben csúcsosodik ki.12
A Romsics Ignác szerkesztette Magyarország története című munka részletesen taglalja a 19. század második felének, a 20. század elejének nemzetiségi
eloszlását a Monarchiában.13 A magyarok 1850 és 1910 közötti időszakban kisebbségben vannak a nem magyar lakossághoz képest a 36,5%-ról 48,1%-ra
növekvő arányukkal. Az Osztrák−Magyar Monarchiában a magyarok és a németek számítanak fejlett polgári rétegnek, a népességnek csak a fele él mezőgazdaságból, egyharmaduk az iparban, a kereskedelemben, a szállításban, valamint az
értelmiségi pályákon próbál elhelyezkedni. Romsics szerint a másik végletet a
ruszinok, a románok, a szerbek és a horvátok képezik, ahol a népesség több mint
háromnegyede mezőgazdálkodással keresi a kenyerét, és a lakosságnak csupán
5−15%-a dolgozik az úgynevezett modern szektorokban. E két véglet között
átmenetként a szlovákok állnak, akik jelentős kispolgársággal és ipari munkásosztállyal bírnak.
Külön csoportot képeznek az erdélyi szászok, akik mintegy 200 ezres csoportot alkotnak, és különválnak a magyarországi németektől, akiknek száma 1,5
millió. Az erdélyi szászok fejlett nemzeti tudattal és jól működő politikai mozgalommal bírnak, mígnem 1876-ban felszámolják a területi önkormányzatot, Királyföldet betagolják az új megyékbe, megszüntetik a szász nemzeti egyetem
politikai és közigazgatási körét, ezzel nagy sérelmet okozva a csaknem 800 éve
Erdélyben élő közösségnek. Csupán 1890-ben enyhül kissé a helyzet, amikor
szász képviselők lépnek be a kormánypártba.
Ugyancsak támadás éri a szintén fejlettnek tekinthető szlovák nemzetiséget
is. Az erős kivándorlási hullám és a magyarosodás nagy mértéke csorbítja a
szlovákok számát. Ugyanakkor 1874-ben 3 szlovák középiskolát is bezárnak, és
12
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a szlovák kulturális egyesületet, a Matica Slovenskát is feloszlatják. Ezek után
erős passzivitás figyelhető meg körükben. A történeti Magyarországon a legnagyobb nemzetiségként a románságot tartják számon. A románok jelentős részt
képeznek mind Erdélyben, mind a Bánságban és Kelet-Magyarországon. Politikai tekintetben az uniót nem támogatja a román közösség. A kiegyezést követően Román Nemzeti Párt alakul Erdélyben és Magyarországon is. A magyarországi és az erdélyi románok elkülönülnek abból a szempontból, hogy a magyarországi románok jóval kedvezőbb szavazati joggal rendelkeznek, míg az erdélyi
román politikai élet lassan háttérbe szorul és elsorvad.
A Gyurgyák János Ezzé lett magyar hazátok című monografikus munkája
még inkább szétszálazza a politikai nézeteket, az egyes ideológiákat több szempontból is megvilágítja. Már eleve problematikus helyzet alakult ki azzal a ténynyel is, hogy a kiegyezést nem egyöntetű öröm fogadta, ugyanakkor az osztrákokhoz fűződő kapcsolatban is eltérő vélemények, javaslatok születtek. A magyar politikai nemzeti egységet is eltérő nézőpontokból látták megvalósíthatónak. A politikusok, újságírók sem egyöntetűen fogalmazták meg gondolataikat,
amikor a nemzetiségi kérdésről esett szó.14 Ugyanakkor a politikai nemzet megteremtéséhez kisebb-nagyobb mértékben mindannyian elismerték, hogy valamilyen szintű asszimiláció szükségeltetik.
A hivatalos törvénykezésről Gyurgyák a következőket állapítja meg: ,,A politikai nemzet koncepcióját legpontosabban az 1868. évi XLIV. törvénycikk preambuluma fogalmazta meg, nevezetesen ››Magyarország összes honpolgárai az
alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az
oszthatatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja.‹‹ A politikai nemzet fogalmának tehát volt egy határozott földrajzi vonása, amennyiben a Szent István-i ország területén élőket jelentette, másrészt egyértelműen épített a rendi magyar
nemzetfogalomra, a natio Hungaricára.” Majd a szerző megjegyzi, hogy vitatható, hogy volt-e esély a megvalósítására vagy már eleve kivitelezhetetlen terv
volt.
Úgy vélem, ebben a többnemzetiségű közösségben a magyarok erősnek és
határozottnak tűnnek, mégis érezhető egyfajta bizonytalanság és kétkedés az
osztrák féllel szemben. Míg a magyarság Erdélyben többségi fölényben van a
román, a zsidó, a szász és a roma népességgel szemben, számos esetben kisebbségiként kezeli léthelyzetét a németekhez viszonyítva. Több cikk is kitér arra az
aggodalomra, hogy a németség nagy teret hódít és a magyarságért meg kell küzdeni, hiszen nem egyértelmű, hogy a magyar nyelv és kultúra ugyanolyan értékű. A magyarok számára az osztrák főváros, Bécs, elítélendő, mert magyar fejlődési, fejlesztési célokra nem hajlandó áldozni. A magyarok igyekeznek hangot
adni azon elégedetlenségüknek, hogy az elnémetesedés csak ronthatja a magyar
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nemzetet. Fontos, hogy kulturális, gazdasági téren is a magyar domináljon.
Amikor Magyarország nemzeti bankot akar, Bécs nem fogadja kedvezően és a
Magyar Polgár így fogalmaz a németekkel kapcsolatban: „De hát ez a loyális
nemzet mindig bolondja tudott lenni a németnek. Úgy voltunk vele, mint a touloni gályarab a békójával: megszoktuk.”15 A magyar nyelv megőrzése és művelése kötelességként fogalmazódik meg, ezzel mintegy továbbgondolható és továbbvihető a magyar nemzet jövője.
Hasonló elégedetlenségének ad hangot a román kisebbség is, amikor azt állítja, hogy a kormány nem veszi figyelembe a román kisebbség érdekeit. A románok a szászokat tekintik betolakodóknak, a zsidókat jó kereskedői érzékük miatt
tartják veszélyesnek, a magyarokat pedig elnyomóknak titulálják, ugyanakkor
számos példa azt is bizonyítja, hogy a magyarságban az előrehaladást, a biztosabb jövőt is látják. A szebeni szászok saját városukban érzik biztonságban magukat és ott a magyarok érzik kisebbségben magukat. Általános felfogásként az
uralkodik a magyar közvéleményben, hogy a magyarok nem értik a kisebbségek
panaszát, hiszen számos jogot megadnak nekik.16 Úgy vélik, sem a románok,
sem a szászok panaszai, követelései nem jogosak.
A kisebbségi kérdés és nemzetiségi megoszlás mikéntje korántsem egyirányú, hanem többpólusúnak tekinthető ebben az időszakban, hiszen nem feltétlenül a demográfiai mutatók a mérvadóak, amikor a nemzetiségi kérdés problematikáját vizsgáljuk egy sajtótermék alapján. Itt olyan tényezők is helyet kapnak,
amelyek elbizonytalanítják a többség-kisebbség egyszerű kettősségét, és olyan
szempontok is előtérbe kerülnek, mint a regionalitás, a területi eloszlás, az érzelmi töltet, az előítélet, az intelligencia és a sajtó szava.

A román kisebbség önképe
Az 1880-as népszámlálási adatok szerint az erdélyi városok lakosságának
23,8%-a román, holott a románok a terület össznépességének majdnem 57%-át
alkotják. Kolozsváron, Aradon, Temesváron 7–10 ezres román lakosságot találunk, de ez az összlakosság kis hányadát teszi csak ki.17 Ábrahám Barna sommásan fogalmaz, amikor a román nép helyzetéről írja: „[…] a román etnikum a
magyartól számos ponton eltérő, egyben a többi nem−magyar néphez hasonló
úton fejlődött. Vallásilag, majd nyelvileg is másodrendű kisebbségként elvesztette a maga nemességét, csonka társadalommá vált. Helyzetéből adódóan nem
tudott polgári elemeket asszimilálni, nem alakult ki saját nagyiparos rétege, a
15
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korábban jelentős nagykereskedők száma pedig erősen fogyásnak indult. S míg a
Bach-korszak éveiben számos román került be az államigazgatásba, igazságszolgáltatásba, számuk a Kiegyezés után fokozatosan csökkent; tömegesebb érvényesülésre csak az egyházi szolgálatban, az alapfokú oktatásban és a szabad
pályákon nyílt lehetőség.”18
A szerző kiemeli a továbbiakban, hogy a román esetében „csonka” társadalomról beszélhetünk, szemben a magyar és horvát ,,történelmi” társadalmakkal.
A románok középkori közép- és főnemessége hamar elmagyarosodott vagy magyar tudatúvá vált. Ez a folyamat vezet el ahhoz, hogy a dualizmus korában
„[…] megnyilatkozásaikban a történelmi osztály helyett a parasztságot s az
abból származó papságot tették meg a nemzeti lét letéteményesének.”19 A városokban a román lakosság nem annyira elterjedt: „A román kortársak maguk is
rurális lakosságként tartották számon népüket. George Barițiu 1879-ben rámutatott, hogy alig vannak ipari, kereskedelmi tulajdonnal bíró városi románok,
ezért a román burzsoázia kialakulásának föltétele, hogy a parasztságnak legyenek intelligens és módos elemei.”20 A korban a tanítóknak, a papoknak szánják
azt a feladatot, hogy a románokat a helyes nemzetépítés irányába tereljék. Ezt a
nézetet számos lap hangsúlyozza: „[…] a pap a prédikáció mellett adjon gyakorlati tanácsokat híveinek; támogasson minden román gazdasági és kulturális
vállalkozást, kizárólag romántól vásároljon, és román ügyvédhez forduljon. Ha
vagyonos, adakozzon a román alapok javára − általában törekedjen a büszkeség
kialakítására a népben.”21
A románok helyzetét a monográfia kettős irányúnak láttatja: a román kisebbség fő bűneit és erényeit, esélyeit foglalja össze. Egyrészt az elnemzetietlenedés
fő okának azt tartja, hogy a románok feladják saját nyelvüket, a társalgás terén is
a román nyelv használata háttérbe szorul a némettel és a magyarral szemben. E
kérdésről így fogalmaz Ábrahám Barna: „1872-es cikkében Ioan Lăpădat figyelmeztetett arra, hogy ma már a románok igen távol állnak őseik lelkesedésétől, általános apátia uralkodik, sőt kigúnyolása a nemzeti érzésnek, maga a nemzet szó is gúnyosan ejtetik. Nyelvüket csak otthon használják, dallamaikat monotonnak, barbárnak tartják, elfordulnak a népköltészettől, nevetnek hibáikon,
saját érdekeik helyett az idegenek ismeretével dicsekednek.”22 A román családok
gyakran íratják gyerekeiket magyar iskolába, a könnyebb érvényesülés reményében. Bizonyos állások megtartásáért a románok elmagyarosítják nevüket és a
kereskedelem számos területén is átengedik helyüket a zsidóknak, magyaroknak.
A román sajtó számos példával él, hogy milyen módon képzelhető el a román
nemzetépítés. A kereskedelem terén az hozna felemelkedést, ha a románok a
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németekkel, magyarokkal és főként zsidókkal szemben kialakítanák saját kereskedelmi hálózatukat. A Familia című lap egyik cikkét idézi Ábrahám Barna: „El
kell azután magyarázni a vásárlónak, mi a különbség a román boltos tisztességesen kimért, jó portékája és az idegen kereskedő állott, silány dolgai között.” 23
Elsősorban az intelligencia feladataként képzelik el a helyes irány megmutatását,
hiszen a papok és a tanítók képesek arra, hogy a paraszti társadalmat irányítsák.
Ehhez arra van szükség, hogy a papok őszinték és önmegtagadók legyenek és az
egyház pénzét jó érdekekre használják fel, és ne monumentális templomokat
építsenek, inkább nemzetiségi iskolákat.24 A tanítóknak magasabb fizetést kellene biztosítaniuk, hogy csak az oktatással foglalkozzanak, mint a szászok, és ne
vándoroljanak át Romániába. A nőknek, anyáknak kiemelt szerepet adnak a
nemzetiségi felemelkedés terén: ők hivatottak arra, hogy román nyelvet, kultúrát, iskolát biztosítsanak gyermekeik számára.

A kolozsvári lapok és a román kérdés
A Magyar Polgár szabadelvű lapként indult 1867-ben, a balközép párt orgánumaként. Egészen 1875-ig ellenzéki állást foglalt el és a kormánypárt bírálatát
tűzte ki célul. 1875-ben Tisza Kálmán kormányra lépésével a kormány oldalára
állt át. A jövőt a balközép párt és a Deák-párt egyesülésében látta, és mint szabadelvű lap járult volna hozzá a kormányi többséghez. A politikai nézetektől
függetlenül a lap igyekezett megőrizni egyfajta távolságot is, mellyel igazságérzetét és függetlenségét is hangsúlyozta: „Védelmezni fogjuk a kormányt minden
botor megtámadás ellen, de másfelől nem fogunk szemet hunyni tévedéseivel
szemben. Lapunk teljesen független le és felfelé egyaránt. Sem kezünk, sem érzelmeinket nem fogja lekötve tartani semmi sem. Nyílt és őszinte harcosai leszünk a közügyeknek […].”25
A Kolozsvár a szabadelvűség nevében hirdette meg célkitűzéseit: „A szabadelvű párt sajtójára is felemelő a tudat, hogy minden fenntartás nélkül küzdhet
azokért a nagy elvekért, melyeket a kormány programja magában foglal. A benső meggyőződés ereje vezeti tollunkat, midőn ezen elveket védeni fogjuk, az igaz
szabadelvűség alapján.” 26 A nemzetiségi kérdést a Kolozsvár sokkal égetőbb
kérdésnek látta, mint az 1860-as, 1870-es években működő lapok, beleértve a
Magyar Polgárt is. Petelei lapja a nemzetiségi kérdést úgy tartotta megoldhatónak, hogy ha a nemzetiségek alkalmazkodnak a magyar állam törvényeihez,
elképzelhető a békés együttélés: „A nemzetiségi küzdelemben a Kolozsvár testvéries indulattal és az egyelőre szükséges türelemmel igyekezend ápolni a jó
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viszonyt a magyarság és azon másajkú honfitársak között, akik békére hajlandók, s a törvényes államszervezetnek őszinte hívei. Viszont azonban kellő eréllyel
fog harcolni azok ellen, akiknek kenyere az alaptalan izgatás és a kik a történelem hamisítás, nemzettagadás, fajgyűlölség fegyvereivel törekszenek megostromolni a magyar államiságot.”27
Majd kiemelte a felhívás, hogy felekezeti kérdésben nem foglal állást a lap,
csupán nemzeti és közművelődési szempontok irányítják majd. A Kolozsvár
tehát a nemzetiségek kérdését úgy tekintette, hogy alkalmazkodniuk kell a többségi törvényekhez. A korban elterjedt nézet volt, hogy a nemzetiségeken azzal
csak segíteni akarnak, hogy a magyar törvényeket, a magyar nyelvet, kultúrát a
nemzetiségek számára is kötelezővé teszik. A magyarosítás bizonyos burkolt
megfogalmazásai látszanak a Koloszvár hasábjain is, hiszen a segítő kéz kifejezés többször megjelenik, a nemzetiségi kérdést harcként, kemény munkaként,
küzdelemként ábrázolják.
A Magyar Polgár és a Kolozsvár teret ad annak a nemzetiségi vitának is,
amely a román kisebbség kérdését taglalja. A románok politikai aktivitása egyre
inkább háttérbe szorul, mivel nem értenek egyet a kiegyezéssel, viszont a kilencvenes években ismét felbolydul és felszínre tör az elégedetlenség. Ekkor,
1892-ben, a Memorandum-per olyan szimbolikus gesztust is takar, amelyből jól
látható mind a magyarok, mind a románok felfogása. A korábban magát liberálisnak tartó, nyitott nemzetiségi törvénnyel rendelkező magyar kormány hátat
fordít a román kisebbségnek is, tehát egyre inkább elnyomó kormányzati politikát gyakorol. A románok ebben az esetben nem hátrálnak meg, kinyilvánítják a
sajtóban elégedetlenségüket, ami hatalmas erőt gyakorol az egész közvéleményre.
A Memorandum-per egyik nagy emblematikus eseménye volt a román−magyar kapcsolatnak. A korban más sajtóperek is zajlottak. Ezek a sajtóperek is a magyar kormány elnyomó gesztusaként értelmezhetők, hiszen pénzbírsággal és fogházzal igyekeztek elhallgattatni a sérelmeiknek hangot adó kisebbségeket.28 A sajtóperekről folyamatosan tudósítanak a magyar lapok, mintegy
példát szolgáltatva arra, hogy a magyar állameszme ellen fellépni ugyan lehet,
de szigorú büntetés lesz a következmény. A következő három kisebb fejezet
magyar oldalról közelít a nemzetiségi kérdéshez. A vizsgált lapok felől vizsgálom meg a nyelvhasználatról alkotott vélekedést, majd kiemelek egy negatív és
egy pozitív képet.
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Nyelvhasználat
A román nyelv használata kapcsán a korabeli román sajtó feladatát Ábrahám
Barna így foglalja össze: „A sajtónak tehát kettős szerepet kellett magára vállalnia: politikai téren (eléggé kilátástalan) küzdelmet folytatni legalább a nemzetiségi törvény betartásáért, társadalmi tekintetben pedig a meggyőzni a félénk
vagy éppen közönyös lelkeket arról, hogy a román éppolyan kifinomult nyelv,
éppúgy alkalmas rá, hogy a hivatalos ügyintézés és a művelt társalgás eszköze
legyen.”29 Ez, tudni illik, hogy nyilvános helyen a románt használják, nemcsak
magyar részről ütközik akadályokba, hanem a román úri társadalom számára is
meglepő és furcsa gondolatnak tűnik. Magyar részről a kortársak elvárják, sőt
életszükségletnek tartják a magyar nyelv ismeretét.30
A magyar kormánynak is igen erős magyarosítási kísérletei vannak a kiegyezést követő évtizedekben, s ez egyre erősödik. Az állami nyelv előjogát nem
tették kötelezővé, csupán a magyar politikai tudatot várták el a kisebbségektől.
Ugyanakkor nem elhanyagolható tény az sem, hogy 1869-ben Magyarország és
Erdély területén 13 800 népiskola közül 5535 nemzetiségi nyelvű és 5818 iskolában csak magyarul oktattak, 1445-ben pedig magyarul és valamelyik nemzetiségi nyelven tanítottak. Ez a szám a következő évtizedekben nagy módosulásokon esik át, ugyanis ekkorra a magyar iskolák száma megkétszereződik, a tiszta
nemzetiségű iskolák száma pedig a felére csökken. Érdekes az a tény is, hogy a
román és a szerb iskolákat az egyházak sokkal inkább meg tudják őrizni, szemben a német, román, szlovák, ruszin iskolákkal.31
A már korábban idézett román sajtóban megjelent szövegrészlet32 szinte hasonmását találjuk a magyar oldalon is, amely a magyar nyelvet felsőbbrendűnek
titulálja: „Mindenki a maga házának kapuja előtt csináljon egy őrállomást. Tanuljunk az oláh paraszttól. Ne beszéljünk vele más nyelven, mint a miénken. Ha
dolgozgatunk vele, ha vásárlunk tőle − követeljük, hogy értsen meg. Ne álljunk
be az ő szolgáinak, és ne engedjük, hogy ő kényszerítsen a nyelvére. Ez az engedékenység amellett, hogy bűn, gyávaság is. És nem szégyen e nálunknál gyengébb ellenfél legyőzöttjének lenni?”33
Egy másik példa szintén azt támasztja alá, hogy a magyar nyelv a kisebbségek nyelve fölött áll, és nemcsak a társalgás, hanem az ügyintézés területén is. A
Kolozsvárhoz beküldött olvasói levélre reagál a szerkesztő, kiemelve, hogy az
idegen nyelvű szövegeket lefordíttatja a lap, de román nyelvű levelet nem fo29

Ábrahám 2004: i.m. 417−418.
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„Magyarországon az állami nyelvet megtanulni: nem érdem, még csak nem is kötelesség, hanem egyszerűen kényszerű életszükséglet.” l. n.n.: Szerkesztői üzenet. Kolozsvár. 1895, 148. sz. 1.
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gadhatnak, hiszen: „Öntől, aki a magyar állam polgára, akitől állásánál fogva is
megkövetelhető, hogy magyarul tudjon, román nyelven beküldött levelet nem
vehettünk tekintetbe. […] Az oláh értelmiség tud magyarul, s így bizonyosan Ön
is. Ne tüntessenek tehát egészen fölöslegesen még magyar lapok szerkesztőségével is, amint szokták tenni a hatóságokkal szemben. Hála Istennek, ma már más
világot élünk, s ha Önök nem férnek a bőrükbe, lesz alkalmuk tapasztalni, hogy a
magyar állam megerősödött, s ha szükségét látja, el fog bánni az oláh népbolondítókkal.” 34

Negatív megítélés
A kolozsvári sajtó általános véleménye az, hogy a román lapok, amelyek a
nemzetiségi kérdésben foglalnak állást, nem ismerik kellőképpen a magyar viszonyokat, és a nép alsóbb rétegei alig érintettek a kérdésben.35 Tisza Kálmán
szavait idézi a Kolozsvárban megjelenő cikk, mely szerint nemzetiségi lojalitásról nem beszélhetünk mindaddig, amíg olyan sajtót működtetnek a kisebbségek,
amelyek tagadják a fennálló rendet. A magyar kormány és a sajtó azt hangsúlyozza, hogy a kisebbségek jó körülmények között élnek, csupán abban áll az
ellenségeskedés csírája, hogy nem alkalmazkodnak a törvényes keretekhez, viszont a számos sajtóper, fegyházbüntetés is azt igazolja, hogy a román kisebbség
számára nem minden tekintetben kedvezőek az erdélyi feltételek.36 A magyar
sajtó mélyen elítéli a román újságírók lázításait, nemzetiségi túlzóknak nevezi
őket: „Ugyanis a román hírlapírók (mert hiszen ezek csinálják és vezérlik a túlzók politikáját) amennyire művészek a nyelvelésben, épp oly csodálatosan tudatlanok a közviszonyok alapos ismerésében. Sem saját magukról és népükről, sem
a magyar nemzetről nem tudnak egyebet, mint amit untig ismert frázisaikban
››konstatálnak‹‹.”37
A magyarok többsége természetesnek véli, hogy magyar területen, a magyar
jogoknak megfelelően foglaljanak állást a románok is,38 és nem tartják megengedhetőnek, hogy a románok nemzetiségi vitákat szítsanak.39 Aki pedig mégis ez
irányba tevékenykedne, büntetlenül semmiképpen nem maradhat. Ennek következtében kerül sor olyan sajtóperekre, amelyek lapok betiltásához, börtönbüntetéshez és pénzbírságokhoz vezetnek. K. Papp Miklós, a Magyar Polgár szerkesztője, többnyire pozitívan áll a románsághoz, egy cikke még 1873-ból viszont
34

n.n.: Szerk. üzenetek. In: Kolozsvár. 1892, 139. sz. 3.
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yl: A rosszabbik izgatás. In: Kolozsvár. 1893, 173. sz. 1.
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Leginkább az 1892-es Memorandum-perben csúcsosodik ki a románok panasza.
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yl: Román újságírók. In: Kolozsvár. 1893, 144. sz. 1.
38

K. Papp Miklós: Vihar egy pohár vízben! II. In: Magyar Polgár. 1873, 145. sz. 1.
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„A törvénynek érvényt kell szerezni. Nem lehet megengedni, hogy itt, e szabad államban egyesek
a magyar állam ellen izgassanak büntetlenül […]” l. n. n.: A sajtóperek. In: Kolozsvár. 1890,
175. sz. 2.

73

élesen odaszól a nemzetiségeknek: „A román maradjon meg jó románnak, de
engedje meg nekünk is, hogy míg ezt a földet Magyarországnak hívják, addig itt
védelmezhessük a magyar jogainkat is […]. Fogarashoz csak egy jó séta Románia.”40
Az egyik cikk azonos szintre teszi a romániai és az erdélyi román sajtó magatartását, amit egysíkúnak és ellenségeskedőnek állít be: „Így kényszerűség a
román hírlapírókra nézve a szüntelen exaltáltság, szüntelen mérgelődés. És így
történik, hogy ádáz kitöréseik olyan hasonlatosak, mint egy tojás a másikhoz.
Mert valójában annyi tanulságuk sincs politikai tekintetben az uraknak, hogy
egyszer-másszor új színeket vegyítsenek dühöngéseik egyformaságához. − És
ebben a bukaresti román újságírók, amint a koronkénti példák igazolják, tökéletesen egy színvonalban állanak erdélyrészi kollégáikkal. Itt is, ott is, az újságíró
urak csak a torkukat művelik. De tudnak is aztán kiabálni, szörnyű lármával és
fáradhatatlanul.”41 Ez a változás annak is köszönhető, hogy a románság megerősödik Erdélyben annak következtében, hogy 1888-ban Románia önálló királysággá alakul, s mintegy nemzetiségi egységesítési folyamat indul el mind
politikai, mind kulturális tekintetben.

Pozitív kép
A román sajtó és egyben a román nép megítélésének negatív képei után kiemelhetünk a Magyar Polgár segítségével olyan megfogalmazásokat is, amelyek
a románokat kedvező színben mutatják meg. K. Papp Miklós igazi világpolgárként nyilvánul meg több helyzetben is, amikor más kultúráról van szó. Idézem
egyik cikkének sorait: „Ne panaszoljunk − hanem tegyünk is már egyszer valamit, adjuk jelét, hogy az erdélyi részek polgáraiban nem veszett ki a józan szabadság szeretete, fogjunk mindenütt testvériesen kezet román polgártársainkkal,
lépjünk ki a hideg közönyből, támogassuk testvériesen egymás érdekeit törvényeink határain belül s a siker nem maradhat el.”42 A Magyar Polgár szerkesztője
több ízben is ellátogat a román fővárosba és több barátságot is köt.
A lap 1874 októberében számol be arról, hogy K. Papp „Oláhországban” járt
a kolozsvári lövész-egylettel és nem győzi hangsúlyozni, hogy milyen kellemes
fogadtatásban részesítették őket.43 Igyekszik példát mutatni úgy a magyaroknak,
mint a románoknak: „Úgy szerettem volna, ha nehány Királyhágón inneni román is tanúja lehetett volna annak: hogy Romániában más felfogás is uralkodik
a magyarral szemben, mint a minővel itthon találkozunk egyszer is máskor is.”44
Hangsúlyozza, hogy az előítéletekkel szembe kell menni és szeretettel kell fo40
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gadni a Kolozsvárra látogató románokat. Ő is hasonló fogadtatásban részesült a
bukaresti lóverseny idején és mindenkit arra bíztat, hogy vetkőzze le a nemzetiségekkel kapcsolatos tévhiteket. A gyakran ironizáló, csípős cikkeiről híres K.
Papp olykor mégis humorosan gúnyolódik a románokkal: „[…] nekem is eszembe jut egy bukaresti közmondás, mely azt tartja: vedd a románt az öledbe, hordozd egész nap vállaidon, s midőn estve leteszed, bizonyosan ő fog panaszkodni,
hogy el van fáradva, s fájnak a lábai!”45

Összegzés
A 19. századi nemzetiségi kérdés bonyolultsága megkívánná a részletes történelmi és politikai elemzést is, viszont jelen tanulmányom arra összpontosít,
hogy milyen szegmensek mentén ragadható meg a nemzetiségi kérdés két politikai lapban. Arra fókuszálok, hogy a román kérdés milyen módon jelenik meg a
lapokban és a magyar sajtó maga milyen szerepet vállal e kérdésben.
A kolozsvári lapok magatartása a nemzetiségi kérdésben élénknek mondható.
Folyamatosan tudósítanak román lapokról, román politikai és nemzetiségi kérdésekről, tekintettel arra, hogy a román lakosság nagy arányban él Erdélyben. Politikai szempontból a liberális, lojális magatartás számos román szavazatot is jelent a magyar politikusoknak, így gyakran tudatosan megkreált magatartásról is
beszélhetünk. Ugyanakkor a magyar közönség magyarságtudatának erősítése is
lényeges cél, amikor román sajtóviták, nemzetiségi összetűzések részletei kerülnek a lapok hasábjaira. Azzal, hogy a magyarságtudatot erősítik a népben, egyben a románok megfélemlítését is el akarják érni. Mindez együttese megtarthatná a magyar politikai- és nemzeti tudatot és elcsitítaná a nemzetiségi panaszokat.
A magyar−román kapcsolatok, a nemzetiségi kérdés, a nyelvhasználati jogok
ügye több mint száz évvel később, napjainkban is igen aktuális kérdésként merül
fel. A történelmi határok módosulása éppen a magyarokat tette nemzetiségi kisebbséggé, akik mindmáig küzdenek politikai-, kulturális- és nyelvi jogaikért
Erdélyben. Maga a nyelvhasználat kérdése is kísértetiesen átnyúlik napjainkba, a
kisebbség-többség kettőssége ma is élénk, olykor erős hangot üt meg, hol az
egyik, hol a másik oldalról.
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Nemzetiségek és iparosodás
A nemzetiségek szerepe Ózdon az iparosodás
tükrében a 19. század közepétől az államosításig1
(Nagy Péter)
Bevezetés
Ózd a 19. század első felében még tisztán magyar nyelvű település volt,
melynek lakói szinte kizárólag földműveléssel foglalkoztak. A vasgyár létesítése
az 1840-es évek végén, majd a termelés növekedése folytán bekövetkező bővítése egyre több munkaerőt igényelt, s az új alkalmazottak zöme jórészt a vasgyár
tudatos toborzása folytán külföldről, illetve a Felvidékről települt át. Jelentős
részük szlovák, német, kisebb részt morva nemzetiségű volt, de kisebb számban
más anyanyelvűek is költöztek be Ózdra. Ez teljesen átalakította a környék etnikai képét, ezzel együtt alapjaiban átformálva a térség társadalmát.
Kutatásomban a következő kérdésekre keresem a választ: Milyen mértékben
változtatta meg az iparosodás Ózdon a nemzetiségi viszonyokat, mennyiben
változott meg ezáltal a település etnikai arculata? A betelepülő nemzetiségiek
más foglalkozásokat űztek-e a gyárban, mint a helyi lakosság? Mennyire jelentett ez vallási, kulturális elkülönülést, s ez miben nyilvánult meg? Mivel foglalkoztak a nemzetiségiek, s családjuk még a betelepülés előtt, s az hogyan változott meg az ózdi vasgyár kötelekében? Voltak-e önálló nemzetiségi szervezetek,
támogatta-e ezeket a vasgyár vezetése, vagy épp ellenkezőleg? Mennyire különült el egymástól a munkahelyen, a település szövetében, s a hétköznapokban a
magyar és a nemzetiségi lakosság? Milyen kölcsönhatások figyelhetők meg közöttük? Az iskoláztatás, a munkahely az elmagyarosodás irányába terelte őket
vagy sem? Mennyire volt erős a származási, nyelvi öntudatuk? Napjainkban
van-e nyoma az Ózdon élt nemzetiségieknek, s az miben nyilvánul meg?
Munkámat a szakirodalom és a helytörténeti kutatások áttekintése mellett
anyakönyvek, levéltári források, statisztikai adatok, sajtócikkek és korabeli kiadványok feldolgozásával készítettem el.
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Ózd etnikai arculatának megváltozása – a rekrutáció főbb irányai
Már az ózdi gyár alapításánál nagyon nagy szerepe volt a nem magyar ajkú
munkásoknak. A gyár felépítésénél 1846−1847 között a brünni gépgyár szakmunkásai dolgoztak, és csak a segédmunkások kerültek ki az Ózd környéki falvak lakói közül.2 1846 végén a kieskovai olvasztóban dolgozó gépgyári munkások egy része már átköltözött Ózdra. Hazánkban a nagyobb ipari létesítmények
építésénél, az új technológia bevezetésénél gyakorta alkalmaztak külföldi mérnököket és szakmunkásokat s mint látjuk, ez Ózdon is így volt. Ők csak átmeneti
jelleggel tartózkodtak a gyártelepen, ahol ideiglenes barakkokban éltek. A munkások egy része Ózdon, a gyár melletti épületekben, a Sturman család volt majorsági épületeiben volt elhelyezve, az utóbbiban voltak a legkorábbi munkásotthonok.3Az üzem felhúzása mellett az is a feladatuk volt, hogy a könnyebb feladatok elvégzésére betanítsák a helyieket, akik talán még sosem láttak ipari nagyüzemet, de ott szerettek volna munkát vállalni. Már itt megmutatkozott az a kettősség, hogy a szakmunkások nemzetiségiek voltak, a betanított és segédmunkát
pedig az Ózd környéki szegényparasztok vállalták el a biztos kereset csábításának engedve.
A gyár beindulásakor is nagyon nagy szükség volt a nemzetiségek alkalmazására. A gyár munkásainak létszáma kezdetben kevesebb volt, mint 100 fő,
akiket 4-5 tisztviselő irányított. Az állandó szakmunkások toborzását az üzem
1847 júliusában kezdte meg, amikor a fennmaradt iratok alapján többek között
Prevaliból 2 kohómestert és Walikból 1 kohóelőmunkást szerződtettek.4Az alkalmazottak között találunk az ózdi és a szomszédos sajóvárkonyi lakosok mellett svájci, csehországi, valamint nagyrőcei, berdárkai, betléri illetőségű személyeket is. A foglalkozásokat, a neveket és a származási helyet megvizsgálva
egyértelműen látszik a szak- és a betanított munkások között levő nyelv és eredet vonatkozásában meglévő különbség.5 Az ózdi gyárigazgató, Fohn Kajetán is
német származású volt. Az 1848-as forradalom idején azonban a gyárat a külföldi munkásainak nagy része elhagyta, ami a termelés megbénulásához is vezetett.6
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Lehoczky Alfréd: Az ózdi gyár létrejötte (1845−1852). Miskolc, 1965. 34.
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MNL Z 366. 169. 1847 július, szerződések külföldi munkásokkal.
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Szakmunkásnak tekinthető: Hoffmann Rudolf svájci származású esztergályos, Lorencz Ignác
csehországi eredetű hámoros, Árvay József hengerész nagyrőcei, Bilnicza Pál pléhmelegítő
berdárkai, Brosák János hengerész betléri, Kupcsák András kavarászmesterbetléri eredetű munkások.Betanított munkásnak tekinthető: Balyi János kavarászsegéd, Vincze József gépőr, Baly
József nyersvasmázsáló ózdi, Bary János kavarászsegédvárkonyi lakosok. MNL Z 364. 32.
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Az ózdi gyár munkáslétszáma a Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület (RVE)
1852-es megalakulása után kezdett el növekedni. Ismét több szakmunkást szerződtettek a szomszédos országok vasüzemeiből. De csak kisebb részben érkeztek morva és lengyel területekről, nagyobb aránybana Gömör északi részén levő
és a Szepes megyei vasművek munkásai közül telepedtek le Ózdon.7A kohászok
között a Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület gömöri telephelyeiről, bányáiból
és erdészeteiből – főképp Betlér, Nyústya, Klenóc, Kokova településekről
−betelepített munkások voltak többségben, de más kisebb ipari üzemek, bányák
dolgozóiból, kisiparosokból is sokan helyezkedtek el az ózdi gyárban. A szénégetők ekkor még szinte teljes mértékben a Felvidékről, főként Gömör és Szepes
vármegyéből jöttek.81852-ben az üzem munkásainak létszáma 280 főt tett ki,
amelyből 17-en Ózdról, 98-an Ózd környékéről, 134-en az ország egyéb területéről – természetesen zömük a Felvidékről −, 31-en pedig külföldről jöttek.9
Az 1850-es évek elejéről származó adatokból látjuk, hogy az ipari vertikum
dolgozóinak közel fele a Felvidékről érkezett. Ezek a régebbi alapítású üzemek
már jelentős részben a szlovák nyelvterületen helyezkedtek el, így a délebbre
költöző szakmunkások nagy része ezt a nyelvet beszélte. Legnagyobb számban
katolikusok voltak, de egy csoportjuk az evangélikus vallást gyakorolta. Így az
eddigi felekezeti szempontból szinte homogénnek tekinthető Ózd vallási térképe
jelentősen színesedett. Az evangélikusok zöme szlovák volt, azonban voltak
köztük felvidéki cipszerek, sőt még német anyanyelvű munkások is.
Az 1858−1859. évi társpénztári tagok jegyzékéből az állapítható meg, hogy a
munkások háromötöd része 20 kilométeres körzeten kívülről származott, nagyrészt a Felvidékről, elsősorban Betlérről, Nagyrőcéről, Breznóbányáról, Remetéről, Szomolnokról, Murány-Hosszúrétről és Sajóházáról. A gyári dolgozók között ekkor feltűnően sok külföldi illetőségűt találunk.10Az anyakönyveket megvizsgálva szintén azt tapasztaljuk, hogy továbbra is magas volt a felvidéki és a
külföldi betelepülők aránya, akiknek nagy része természetesen nem magyar
anyanyelvű volt.11
Az 1860-as évek végén azonban a migrációs trendben törés történt, mely a
nemzetiségi viszonyokra is kihatással volt. Az 1860-as évek végén az újonnan
létrejövő diósgyőri és a salgótarjáni vasgyárak nagyobb keresetet biztosítottak a
szakmunkásoknak, így az ózdi üzemet a kevés kötődéssel rendelkező, de magas
szakképzettségű, sőt legjobban kereső munkásai nagy része otthagyta. Az
7

Jenei 1980: i. m. 66.
Paládi-KovácsAttila: Ipari táj – Gyárak, bányák, műhelyek népe a 19-20. században. Budapest,
2007. 167.
9
Dobosy László: Az ózdi vasgyár hatása a településre és a lakosságra. A gyártelep lakossága.
Kézirat. Ózd, 1992. 24. (Lelőhely: Ózdi Városi Múzeum, Történeti Adattár.)
10
MNL Z 364. 32. k. Rimamurányvölgyi Vasmű Egyesület társpénztári tagjainak anyakönyve.
11
MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára. Ózd halotti, házassági anyakönyvei
1845−1948.
8

79

1869/1870-es üzletévtől ezért nagy problémát okozott a munkaerőhiány. Csak a
már régebben a vasgyárban dolgozó munkások maradtak, akinek már fiaik is a
kohászatban tevékenykedtek. Természetesen ennek etnikai következményei is
voltak; az ózdi vasgyárat elhagyók zöme nem magyar ajkú dolgozó volt, mivel a
legképzettebb, állandó otthon hiányában a legmobilabb réteg elsöprő többségét
ők alkották.
Sajnos az arányokra vonatkozóan pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre. A folyamatnak természetes következménye volt, hogy a vállalatvezetés úgy
érezte, nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a képzett munkásréteg megkötésére, a
gyárral szembeni nagyobb lojalitás megteremtésére. Nem volt megfelelő Ózdon
a dolgozók lakásellátottsága, amely a legfontosabb kötődést jelentette, ezért a
cég irányítóinak legfontosabb célja a lakáskörülmények javítása lett. Így az RVE
igazgató választmánya a következő években több lakást is építtetett az üzem
közelében.12
1881-ben az ózdi, a nádasdi és a salgótarjáni vasipari üzemek RimamuránySalgótarjáni Vasmű Rt. (röviden RMST, Rima) néven olvadtak össze, amely a
magasabb termelékenység miatt nagyobb lehetőségeket teremtett. Az ózdi gyár
ennek következtében jelentős fejlesztésen és korszerűsítésen esett át, egyre több
képzett munkásra volt szükség, így a migráció felgyorsult.
Az 1881−1882. évben a 339 munkásból 231 esetében lehetett megállapítani a
születési helyet, akiknek fele része az északi vidékekről, főként Gömör és Szepes megyéből származott. Sokan közülük Nagyrőcéről, Betlérről, Rozsnyóról,
Rhonitzról és Pohorelláról jöttek. Tehát a felvidékiek betelepülése ebben az időintervallumban is jellemzőmaradt.13Érdekes azonban, hogy erre az időszakra a
külföldi illetőségűek eltűntek; az 1880−1881-esüzletévben már csak kilenc külföldi szakmunkás dolgozott az ózdi gyárban. Az időközben létrejött nádasdi
üzemben azonban az Ózdon két évtizeddel jellemző etnikai arány jött létre. Ennek az volt az oka, hogy a felsőbb vidékekről betelepült vasipari szakmunkások
fokozott mértékben átvándoroltak a nagyobb felkészültséget igénylő lemezgyárba. Ózdi munkahelyeiket folyamatosan a környék lakói vették át. Azt is figyelembe kell vennünk azonban, hogy sok időszaki munkás és napszámos is dolgozott az üzemekben, akik a kimutatásban nem szerepelnek, s a környékbeliek
arányszámát növelik.14
Mi volt az oka annak, hogy a gömöri és a szepesi vidékekről ilyen nagy
számban települtek át a 19. század második felében Ózdra? Szepes, Gömör és
Zólyom megyében a vasgyártás és ércbányászat az 1880−1890-es években fokozatosan vesztett jelentőségéből. A kohászat a borsodi és a nógrádi barnaszéntelepek közelébe helyezte át súlypontját. Míg a Felvidéken egyre kevesebb mun12
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káskézre volt szükség, az RMST gyárai egyre több munkaerőt igényeltek. Ebben
az időben például Rozsnyó, Jolsva, Dobsina és a többi ipartelep lakossága a
bányászok és vasmunkások elvándorlása miatt jelentősen csökkent.15
A nagyszámú szlovák és német nyelvű bevándorló mellett csekély arányban,
de számos más nemzetiségű személy is letelepedett Ózdon. A gyári munka mellett sokakat az Ózd környéki növekvő számú lakosság kereslete inspirált, így
számos, nem magyar nyelvű kereskedő és kisiparos telepedett le a községben.
Erre kiváló példa Botta Pál építész, kinek neve még napjainkban is közismert
Ózdon. Magyar állampolgárságának felvételéről tudósít a korabeli cikk: „Botta
Pál ózdi lakos, épitész, honositotta magát. E napokban foga letenni az esküt az
alispán kezébe. Üdvözöljük! Botta származása olasz.”16
A bevándorlás az első világháborúi időszakáig folyamatosan zajlott s a bevándorlók nagy része is az említett északi régiókból származott. A magyarság
aránya köztük azonban lassanként növekedett. A trianoni békeszerződés utáni
első években jelentős számban települtek át ismét Felvidékről − köztük kisebb
szlovák nyelvű csoporttal −, azonban a Horthy-korszak későbbi éveiben a
rekrutáció fő iránya megváltozott. Az utánpótlási bázis ekkor már egyértelműen
az Alföld északi régióra helyeződött át, ahonnan szinte csak magyar nyelvű lakosok költöztek be Ózdra.17

Asszimiláció vagy az identitás megtartása?
Érdemes azt is megvizsgálnunk, hogy mennyire tudták megőrizni nyelvüket a
nem magyar eredetű bevándorlók, s ezt a folyamatot mely tényezők befolyásolták legjobban. A korszellem, valamint a nagyvállalat érdeke egyértelműen a
magyarosítás támogatása volt.
Ózdon az üzemi érintkezés, valamint a magyar nyelvű közigazgatás és adminisztráció egyértelműen ezt a folyamatot erősítette, amelyhez hozzájárult a
könyvtárak, újságok és különféle helyi kulturális egyesületek, felekezetek szerepe. A munkáskolóniákon élő első generációs betelepültek a helyi dolgozóktól
tanultak meg magyarul, azonban ők még otthon anyanyelvüket használták.
Emellett az iparosodásnak és a vele együtt járó urbanizációnak az asszimilációt
serkentő hatását sem szabad figyelmen kívül hagynunk.18
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1. kép: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság és társvállalatai jóléti
intézményeinek ismertetése iskoláztatásról szóló fejezetének első oldala

A legjelentősebb hatása ezek mellett az iskolai oktatásnak volt. A bevándorlók gyermekeiket a vasgyár vagy helyi felekezetek által fenntartott iskolákba
íratták be, ahol a tanítási nyelv kizárólag a magyar volt, s onnan szintén magyar
tannyelvű tanonciskolákba mehettek tovább. Az etnikai heterogenitás természetesen az elemi iskolákban is érezhető volt, például 1882−1883-ban az ózdi iskolaszékhez tartozó körzetben 43%-os volt a szlovák anyanyelvű gyermekek aránya.19
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. jóléti és kulturális intézményeiről
szóló ismertetőjének iskolákról szóló része egyáltalán nem rejti véka alá az iskoláztatás egyik legfontosabb küldetését (1. kép). A fejezet első bekezdése büszkén
hirdeti, hogy a „hazafias szellemben vezetett” oktatási intézmények „a magyarosodás érdekében folytatott kulturharcnak valóságos őrszemeivé váltak”. Ez
megmutatja, hogy az iskolai nevelés kapcsán mennyire volt az fontos, hogy egy
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egységes, magyar nyelvű tisztviselő – és munkásréteget neveljenek ki, mely
egyértelműen a gyár racionális érdekét tükrözte.20
A harmadik generáció általában már teljesen elmagyarosodott, az idegen
származás emlékét csupán a családnevek és a származási hagyományok, valamint a felekezetbeli különbségek őrizték. A gyors asszimilációt szemlélteti például, hogy Ózdon időszakunkban nem voltak idegen nyelvű egyesületek, intézmények, nemzetiségi szerveződések sem, egyedül a vallási életben volt jelen az
egyes nemzetiségek koncentráltsága, ami természetesen a felekezeti hovatartozás velejárója volt.
Az ózdi helyi újság egyik cikke jól szemlélteti az elmagyarosodás lépcsőfokait, majd a kívánatos végcélt: „Nálunk is több tót anyanyelvü munkás van. A
megélhetése, a boldogulás, az érintkezés kényszeriti, − de ne is mondjuk ilyen
sulyos szóval, − ráutalja, hogy ha közöttünk élni akar, a mi nyelvünket, a hivatalos magyar nyelvet megtanulja. Meg is teszi. Gyermekei magyar abc-t tanulnak,
a templomban magyarul hallja a pap imáját, az utcán, mezőn, minden fordulatában csak magyar szó cseng fülében. Az első nemzedék még elhallgatja édes
atyja, édes anyja idegen beszélgetését, az unokák már csak hirből fogják ismerni
nagyszüleik nemzetiségét, míg végre egy uj nemzedék már szivben, lélekben magyarrá lesz. Ime, tehát nemcsak puszta munkaerőben, de szivben is nő, lélekben
is fejlődik a magyar haza, ha csak parányit is. Ime megérik itt az emberek egymást, átlátják, hogy Magyarországon vagyunk s a nemzeti nyelvet ápolni
elsőrendü kötelesség. Ime, megtanul nálunk magyarul s tud is minden idegen
ajku, mert belátja, hogy ezen készsége nélkül hiányzik azon összekötő kapocs,
amely tagjává teszi a magyar társadalomnak, amelyben oltalmat, támogatást és
biztos jövendőt nyert. (…)”21
Sárközi Zoltánnak azt a megállapítását viszont, hogy „1881−1882-re a táj
társadalma nagyrészt magához asszimilálta, lényegében megmagyarosította a
vállalatot”22 a statisztikai adatok egyértelműen cáfolják. Nem beszélhetünk ekkor még homogén társadalomról, habár kétségtelen, hogy már ekkor jelentősen
érződtek a magyarosítás eredményei. Birta István következtetései is hibásak,
mivel ő a nemzetiségi heterogenitást az 1870−1880-as évek felvidéki beáramlásától számítja, azonban ez már a gyár alapításakor megindult, ebben az időben
csak a betelepülés egy nagyobb hulláma tapasztalható.23
A magyarosítás közös célja volt a helyi vállalat- és községvezetésnek, az általuk befolyásolt iskoláknak, egyházaknak, szervezeteknek, azonban a helyi lap20
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ban rábukkanhatunk arra, hogy a módszer tekintetében voltak eltérő gondolatok.
Mint már kitértünk rá, az ózdi evangélikusok jelentős része a szlovákok közül
került ki. A lelkész még 1909-ben is „tót” nyelven tartotta az istentisztelet egy
részét húsvét másnapján, ami a kívülállók figyelmét is felkeltve egy hosszas, a
helyi médiában zajló vitát indított el Ózdon. A polémiát az indította el, hogy az
egyik ózdi lakos „Tótul Magyarországon” címmel levelet írt az ózdi helyi újság
szerkesztőségébe, amelyet ők változtatás nélkül közöltek le:
„A helybeli evangelikus templomban húsvét másodnapján az urivacsora kiosztást és az istenitiszteletet tótul végezte az egyházi lelkész. Legyen szivesen
ezen rövidke hirt b. lapjában leközölni, mert ezzel alkalmat is keresek a következők megtudására: Nemzeti szempontból nem volt-e reánk nézve káros, hogy egy
ilyen magyar községben, egy magyarnyelvű egyházban idegen nyelven tartsanak
istentiszteletet. Bármennyire is méltányolható az illetékes lelkésznek hiveivel
szemben való udvarias eljárása, mégis 10–12 emberérdekéért akik mellesleg
legyen mondva eddig megtanulhattók volna köztünk magyarul s lehetetlen is,
hogy azon egyházi actus megértésében nem birnának elég magyar nyelvezettel, –
azt hiszem, nem volt szükséges magyarságunkat kockára tenni. Tisztelettel: M.
Tóth L.”24
Nem sokkal később az Ózdi Hirlap újságírói szerkesztőségi cikkben fejtették
ki álláspontjukat. Az írás szellemiségét már a cím is jól mutatja: „Csak magyarul.” A helyi média formálói lényegében osztották a levélíró véleményét: „[…]
Ne áltassuk magunkat tovább. Lássunk tiszta képet. Ki tudná megmondani, mi ok
miatt hiszen a néma gyermeknek még az anyja sem érti a szavát, talán hivei iránti szeretetből, talán tisztével járó alázatos udvariasságból, talán hivatalos kötelezettségből történt, hogy idegen hang csendült meg a mi jó magyar földünkön.
Nem százak előtt, csak alig 10–20 embernek idegen hangokat mormol a pap. S
az anyanyelvi prédikációval mi juthatna akármelyik hivőnek eszébe, mire magyarázná ezt az eljárást? Hasonló helyzetben én ugy érezném, hogy hiszen még
sem vagyok magyar. Mert ugyan megtanultam magyarul, de ez csak felfogadott
mostoha nyelvem, amelyet a mindennapi munkában használok, de imádkozni
ezen lehetetlen. Nincs jogunk senkinek sem kételkedni magyarságában. De a
haza érdekéért, a haza jövendőjéért esdve kérünk mindenkit, aki ezen ügybe
befolyhat, hasson oda, hogy nálunk, ahol minden ember megtanulhat s meg is
tanul magyarul, ne tartassék ezután idegen nyelvü istentisztelet. Ne legyen semmi közöttünk hátramozditója annak a magyarositásnak, amely a mi jövendőnk
biztositására, boldogulhatására irányul.”25
Nem késett erre az evangélikus lelkész válasza sem, aki azonban nem a magyarosítás ellen emelt szót – sőt, hangoztatta, hogy ő más nyelven nem is tud,
csak magyarul −, hanem csupán más módszerrel értett egyet ebben a tekintetben,
24
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a fokozatosságra helyezve a hangsúlyt:„[…] Nem tudom azonban, bosszankodjam, vagy mosolyogjak-e azon, hogy magyarságom mellett éppen nekem kell szót
emelnem, − a ki csakis a magyar nyelvet beszélem s igy nem mehettem olyan
munkaerőre, a hol az idegen nyelvü lakosok között, a magyarság érdekében
missziót végezhettem volna. Miért történt mégis, hogy a mint a Csak magyarul
cikk irója mondja – „idegen hang csendült meg a mi jó magyar földünkön” már
tudniillik Ózdon az ev. templomban? Elmondom, – de mindenek előtt kijelentem,
hogy mindkét közlemény irója igen nagy tévedésben van.
Ugyanis én, mint helybeli ev. lelkész, husvét másod ünnepén tótul csak az
Urvacsoráját osztottam ki, az ezt követő istentiszteletet ellenben – mint mindig,
magyarul végeztem, mert más nyelven nem is tudok prédikálni. Hogy pedig az
Urvacsoránákkiosztása miért történt tót nyelven? – ezt ennek az egyházi mozzanatnak története teszi lehetővé.
Mielőtt ugyanis Ózdra jöttem volna, már gyakorlatban volt az, hogy az
Urvacsora, egyházunk ezen legfölemelőbb s legközvetlenebb szertartása, tekintettel a tót vidékről ide költözött hívőkre, a kik között többen, − és ezt tapasztalásból mondhatom – alig értenek valamit magyarul a szintén magyar egyházból
időnkint idejárt lelkész által, tótul végeztetett. Ezt a régi gyakorlatot követtem én
is évente egyszer, húsvét másod napján, bár a tót nyelvet nem beszélem, és hogy
mennyire nem ismerem, elárulom a haza sorsán aggódók előtt azt, hogy a szertartásnak nemcsak a menetét, hanem minden szavát, egyik tótul tudó lelkésztársam által magyar betükkelirattam le, s igyszórul szóra olvasva a szöveget végeztem az urvacsorai szertartást.
S mindez nem a 10-12 avagy 10-20 hivő iránti udvariasságból történt igy,
hanem ezt diktálta az ugynevezettprudentiapastoralis vagyis papi bölcsesség,
melynélfogva minden igazi lelkész arra törekszik, hogy ha más nyelven is, de
mindig a magyar nemzeti eszmének megfelelően, derék polgárokat neveljen a
hazának. S ismerve az életet és az emberek gondolkodás módját, higyjék el a t.
urak, hogy ha a régi gyakorlatot önhatalmulag mellőzöm, nemzeti szempontból
többet ártottam, mint használtam volna, mert – nem is szólva arról, hogy ez az
eljárás az akkor alakult egyház iránt is idegenkedést szül – egyeseknél pedig
ellenszenvet keltettem volna fel a magyarság iránt.
Erőszakkal nem lehet a magyarositástelőmozditani. E tény, a melyet frázisokkal megdönteni nem lehet. Ennek az igazságnak erejétől áthatva s leküzdvén az
átmenetnek nehézségeit, szinte észrevétlenül – bekövetkezik az az idő, a midőn az
évenként egyszer tót nyelven végzett urvacsorai szertartás is megfog szüni, s
mint az istentisztelet és minden más lelkészi cselekvény, ugy ez is magyar nyelven fog végeztetni. Hogy ezt mikor lehet teljesen megvalósitani, erre nézve egyházam nem kér kivülről véleményt, de nem is tür semmiféle illetéktelen beavatkozást, mert érez magában annyi erőt, hogy egyházi beléletét a magyar nemzeti
eszme kovászával át meg áthassa, és érez magában annyi bátorságot, hogy
visszautasitson és megakadályozzon a maga kebelében fellépő minden olyan
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törekvést, a mely nemzeti szempontból káros lenne, a mely magyarságunknak
kockára tevését és föladását jelentené, avagy a magyarositásnak igazán
hátramozditója lenne.
Ennek alapján most már határozottan és nyugodt lélekkel kijelentem azt,
hogy nemzeti szempontból nem volt káros, magyarságunkat nem tette kockára, s
a magyarositásnak nem volt hátramozditója az a lelkészi cselekvény, hogy a
helybeli ev. templomban húsvét másod napján, de máskor soha – idegen nyelven
végeztetett az Urvacsora kiosztása.”26
Az ózdi gyár közelében, Ózdon, Sajóvárkonyon és Bolyokon a nem magyar
népesség aránya állandóan csökkent. 1890-ben Ózd és a közeli Sajóvárkony és
Bolyok lakói közül 821 fő volt nem magyar anyanyelvű, 1900-ban 822. Az
1900. évi népszámlálás idején arányuk 9,1% volt, melynek zöme szlovák származású volt, a németek 2-3%-ot tettek ki.27
A helyi sajtó is többször beszél Ózd többnyelvűségéről a századforduló idején, azonban – általában a saját elképzeléseket alátámasztva – egyszer lefelé
módosítja, máskor nagyobbítja a nemzetiségek jelenlétét a településen. Az evangélikus istentisztelet körüli csörtében egyértelműen az volt a sajtó munkásainak
érdeke, hogy minél kisebbnek mutassák be a helyi szlovákság arányát. Az 1909
tavaszán zajló vitában kijelentik:„Magyarul nem értő ember már nincs Ózdon.
Hat-hétezer lakossal biró helységben 10-20 már valamicskét magyarúl tudó
idegen ajkú embernek teljesen fölösleges még alkalmat is adni, hogy ily nagy
tömegű magyarság között idegen voltát érezze s azt nyelve utján kifejezve is láthassa.”28A következő évben egy, a település életéről szóló rövid ismertetőben
azonban azt hangsúlyozzák ki, hogy „tót ajku Ózdon is bőven akad.”29Természetesen ebben az időben a nemzetiségiek nagy része rákényszerült arra, hogy valamennyire megtanulja a magyar nyelvet, habár még a jóval később készült népszámlálási statisztikákból is látjuk, hogy eredeti nyelvüket még nagyon sokáig
használták családi körben, nyilván egyre kevesebb jelentőséggel.
1. táblázat: Ózd népességének megoszlása nemzetiség szerint
Időszak
1930
1941

Összlakosság
7322
21277

Magyar
7008
21018

Német
100
60

Szlovák
181
79

Horvát
2
1

Szerb
1
-

Olasz
5
-

Egyéb
25
118

Forrás: 1930, 1941. évi népszámlálás

Az 1930. és 1941. évi népszámlálás adatait megvizsgálva egyértelműen kijelenthetjük, hogy a 19. század második felében beérkezett idegen ajkú munkások
még élő tagjai, valamint leszármazottaik zöme ekkor már a magyart tekintette
26

Az ózdi ev. egyház lelkésze: Tudnivalók. In: Ózdi Hirlap. 1909. május 9. 2−3.
Birta 1968: i. m. 252−253.
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A vidéki sajtó hivatása. Válasz az evang pap levelére. In: Ózdi Hirlap. 1909. május 16. 2.
29
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anyanyelvének. 1930-ban Ózdon a 7322 fős összlakosságból csupán 11 fő nem
beszélt magyar nyelven. Ezzel szemben figyelemre méltó, hogy a lakosságból
még ekkor is 100 német, 181 szlovák, 2 horvát és 1 szerb nemzetiségűnek vallotta magát. A külterületeken élő 2095 telepi lakosból már csak 2 ember nem tudott
egyáltalán magyarul, itt 25 német, 30 szlovák, ezen kívül 12 fő nem kategorizált
külföldi nemzetiségű lakost találtak az összeírók. Ők legnagyobb részben Farkaslyuk-bányatelepen, Kisfaludon, valamint Kőalján éltek. A szomszédos Sajóvárkonyon belül Hétesen és Bánszálláson volt megfigyelhető csekély számú nem
magyar lakosság.30
A számok egyértelműen ellentmondanak azoknak a századfordulón íródott
újságcikkeknek, amelyek bagatellizálni próbálják a helyi nemzetiségiek arányát.
Feltételezhetjük, hogy 20 évvel korábban még nagyobb létszámú nem magyar
anyanyelvű csoportok élhettek Ózdon. A trianoni békeszerződés után ugyan a
határ túlsó oldaláról nagy számban települtek be a térségbe – köztük bizonyára
szlovákok is −, azonban a nemzetiségiek döntő többsége még a világháború előtt
beköltözöttekből, azok családtagjaikból került ki. A telepek ekkor már döntő
mértékben magyar lakosságúak, kivéve az 1920-as években épült Velencetelepet, ahova a határváltozások után több szlovák nemzetiségű család költözött
be.31A munkáskolóniák korábbi nemzetiségi összetételére ekkoriban inkább már
csak a lakók gyakorolt vallása utal, mivel ezeken a külterületeken jóval nagyobb
a protestánsok aránya.
Az 1941-es népszámlálás alapján készített statisztika alapján az elmagyarosodás tovább folytatódott. A közeli Sajóvárkonnyal és Bolyokkal egyesült Ózd
lakosságából csupán 60 fő vallotta magát németnek, 79 szlováknak, 4 románnak,
1 pedig horvátnak. A nemzetiségiek ekkor nagyrészt még valószínűleg első generációs, idős bevándorlók lehettek, akik nem adták fel életük végéig identitásukat. Forrásaink alapján Ózdon a felföldi szlovák és német − gründler, mánta,
buléner − nyelvjárásokat még ebben az időben is használták egymás között az
idős mesterek.32Az adatok ekkor külön jelzik a cigány lakosságot is, amely csoport 81 főt számlál. Jelentős részük a 20. században telepedett le az üzemben
segéd- és betanított munkásként elhelyezkedve.33
Ha a nyelvismeretre vonatkozó adatokat megnézzük, láthatjuk, hogy az 1940es évek elején 561 fő beszélt németül, 696 személy pedig szlovákul. 34 Ha pedig
megnézzük az 1940-es évek második felében lezajlott csehszlovák−magyar lakosságcsere községsoros adatait, megállapíthatjuk, hogy jó néhány évvel a nép30

Az 1930. évi népszámlálás. I. rész. Demográfiai adatok. Magyar Királyi Központi Statisztikai
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számlálás után Ózdról 124, magát szlováknak valló személy települt ki a szomszédos országba. Ez a település össznépességének 2,86%-át jelentette.35 A szlovák és német nyelvismerettel rendelkező személyek természetesen nem mind az
egykori betelepülők utódai lehettek, azonban a lakosságcsere ismérveivel összevetve levonhatjuk azt a konklúziót, hogy habár a betelepülők leszármazottainak
elsöprő többsége magyarnak vallotta magát, szüleik nyelvét még sokan ismerték,
egymás között talán beszélték is. Az elmagyarosodás Ózdon gyorsabb volt, mint
például a Rima másik telephelyén, Salgótarjánban, ahol még a Horthyrendszerben is nagyobb létszámú nem magyar nyelvű közösségek éltek.36

Nemzetiség és társadalom
A nemzetiségi hovatartozás, mint már érintettük, a társadalmi szerkezetet is
befolyásolta. A helyi, magyar ózdi lakosság szakképesítés hiányában csak segédmunkásokként és napszámosokként tudott a gyárban elhelyezkedni, akik
fölött a hierarchiában a jelentős részben idegen nyelvet beszélő szakmunkások
és tisztviselők álltak. Ez kezdetben sokszor számos feszületség forrását is jelentette.
Szabó Zoltán szociográfus az 1930-as évek végén megjelent tanulmányában
talán túlzó mértékben élesíti ki ezt a nyelvi, kulturális ellentétet. Szerinte a vidékre a „kapitalista gyarmatosítók” toborozták a munkásokat az egykori Monarchia legkülönbözőbb tájairól, így a kapitalizmus itt nem a meglévő társadalmat formálta át, hanem föléjük telepítette az idegeneket. „A munkásság nem itt
fejlődött – hanem: ide érkezett.”37 Ezt a betelepült, nyelvében különböző lakosságot a vállalat kolóniákra telepítette le, ezzel is elkülönítve őket a falvakban élő
helyi lakosságtól. Így véleménye szerint ez a mesterségesen, a vállalat vezetése
által tudatosan kiépített társadalom alig érintkezett a helyi őslakossága.38Ezek a
nyelvi különbségek azonban táptalaját képezték a munkásság, mint társadalmi
réteg „idegenségének”, „gyökértelenségének”,„nem magyar” voltának.39
Mint már utaltunk rá, a betelepített munkásoknak, hogy jobban kötődjenek az
üzemhez s magához a térséghez, lakóházakat építettek. A lakások eloszlásánál
előnyt élveztek a cég tisztviselői és megbecsült munkásai, akik a 19. században
természetesen nagyrészt nem magyar nemzetiségűek voltak. Ózd falusias részé-
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ben ezzel szemben szinte csak magyar nyelvű segédmunkások és földművesek
éltek.40
Ennek alapján tehát a lakóhely szerint nemcsak társadalmi, hanem nyelvi tekintetben is jelentős különbségek adódtak, amely a 19. század második felében a
munkáskolóniák egyfajta zártságát is jelentette. Szabó Zoltán szintén ezt a különbséget mutatja be munkájában, kissé túlozva és kiszínesítve: „E gyarmatosok
az első évtizedben még abban is elkülönültek az őslakóktól, hogy más nyelvet
beszéltek. Faji, nyelvi és osztálykülönbségek álltak útjába a bennszülöttek és a
jövevények keveredésének és krajnai németek, vagy liptói szlovákok ide ugyanúgy gyarmati lehetőségekre gyűltek, mint hollandok Jávába, vagy németek a
magyar középosztályba. Az idők folyamán a nyelvi különbség a jövevények elmagyarosodásával eltűnt, de megmaradt a kapitalista gyarmat és a feudális
vidék közti különbség, megmaradt az idegeneredetű, osztálytudatos munkásság
és a tájhoz ősök sírjaival kötött parasztszemléletű őslakosság közötti különbség.”41 A telepeken azonban nem csak kizárólag idegen nyelvű családok laktak,
a falusi munkások pedig lassan ugyan, de átvették az iparos szokásokat, így nem
beszélhetünk teljes egymástól való elszigetelődésről még a kezdeti időszakokban
sem.
Az egyes nemzetiségek közötti érintkezéseket, kapcsolatokat megragadhatjuk, ha megvizsgáljuk a házassági anyakönyveket. Azt tapasztalhatjuk, hogy a
kezdeti időszakban gyakoriak a házasságok a valószínűsíthetően megegyező
anyanyelvűek között, de ez hamar megváltozik. Az endogámia jelentőségét az is
szűkítette, hogy többnyire fiatal férfiak érkeztek Ózdra a nem magyar nyelvterületről, akik nagyrészt helybeliek lányait vették el feleségül.42

Két kultúrkör találkozása – kölcsönhatások
A bevándorló iparos és a helyi, egykori földműves lakosság, akik között
nemzetiségi különbségek voltak, természetesen kölcsönhatással voltak egymásra
– egyes területeken változó iránnyal és jelentőséggel.
Az üzemi terminológiában kezdetben szinte csak teljesen német és szlovák
nyelvű technikai szókincs is folyamatosan magyarosodott. Érdekes módon azonban még napjainkban is élnek Ózdon olyan kohászati szakszavak a dolgozók
között, amelyek a külföldi megnevezésekből erednek. Erre kiváló példa a műszak végét jelelő sichta szó, amelyet napjainkban is élénken él a helyi közbeszédben.
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A vallási életben is megjelentek a különbözőségek. Mint már említettük, a felekezeti viszonyokat is átalakította a nemzetiségek betelepedése, amelyeken
belül is apróbb jelek mutatták a nem magyar nyelvűek jelenlétét. A római katolikus templom mellett a századfordulón állították fel például a szlovákok körében
népszerű Nepomuki Szt. János szobrát, amikor nagyszámú szlovák római katolikus lakosság telepedett le Ózdon.
Egyes területeken a betelepülők alakították át a helyi jellegzetességeket. Erre
kiváló példa az öltözködés, mivel ezen a téren a helybeli dolgozók a korábban
már iparban tevékenykedők szokásait nagyon hamar átvették, amelyet a gyár- és
településvezetés is támogatott az ipari hagyományok és a munkahelyi praktikum
alapján. Az északról bevándorló férfiak testhez simuló, iparos-polgári öltözetet
viseltek, amelyet a helyiek a bő gatya helyett hamar átvettek. Apróbb jegyek
azonban sokáig jelezték, hogy honnan származott az illető. A Felvidékről származó munkások között jellemző volt például, hogy nadrágjukat nem előre élre,
hanem oldalélre mángorolták és vasalták. Ezt a különbözőséget sokáig megőrizték Ózdon is.
A Vass Tibor által készített interjúk egyikéből egy érdekes jelenségről is tudomást szerzünk, mely alapján képet kapunk a korabeli gyári munkás ünnepi
viseletről is, amelyet a beköltöző szakmunkásréteg hozott el Ózdra. Az 1860-as
években az ózdi községházán az elöljáróság külön ruhát tartott készenlétben
azoknak a helybeli származású lakosoknak, akik nem akartak az esküvőre gatyában menni. Az öltözék kalapból, zakóból, szűk szárú nadrágból, valamint csizmából állt. A lábbeli nagyméretű volt, hogy mindenkinek megfelelő lehessen. A
község vezetésének ezzel az volt a célja, hogy siettesse a ruhaviselet megváltozását a helyi lakosság körében, eltüntetve ezzel a nemzetiségek közötti öltözetbeli különbségeket.43A gyárvezetés e tekintetben is elérte a célját, csak itt a betelepülők szokásrendszerét tartották kívánatosabbnak. Néhány évtized leforgása
alapján a helyi viselet ennek hatására megváltozott és egységesült, néhány kisebb különbségtől eltekintve, melyek fokozatosan szűntek meg.
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2. kép: A rimamurány-salgótarjáni vasmű részvény-társaság vasgyárai és bányáinal
munkás-rendszabályai szlovák nyelvű részének első oldala

Egyes esetekben azonban a vállalat irányítóinak is figyelembe kellett venniük
dolgozóik eltérő anyanyelvét, különösképpen, ha betartandó szabályokról volt
szó. A munkarendszabályzatot a századelőn három nyelven – magyarul, németül
és szlovákul − adta ki a vállalat, mivel érdeke volt, hogy azt betartassa s ne hivatkozzanak arra a munkásai, hogy nem értik a benne foglaltakat.(2. kép)44

Összegzés
Összességében elmondható, hogy a nemzetiségeknek hatalmas szerepük volt
az ózdi vasgyártás beindításában, majd az üzem termelésében. Nélkülük a gyár
felépítése és a gyártás megindulása, majd a 19. századi fejlesztések és beruházások, a gyár működtetése nem valósulhatott volna meg, mivel helyben nem volt
képzett munkaerő. A betelepülésüknek köszönhetően jelentősen átalakult a helyi
társadalom, melyben főként kezdetben a nyelvismeret terén létező különbségek
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A rimamurány-salgótarjáni vasmű részvényi-társaság vasgyárai és bányáinak munkás-rendszabályai. Budapest, 1905.
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választóvonalat jelentettek a szaktudás, így a gyári alkalmazottak közötti hierarchiában is. A vállalatvezetés céljainak megfelelően a nem magyar nyelvű
betelepülő lakosság hamar elvesztette nemzetiségi identitását, azonban visszahatás is megfigyelhető, különösen az öltözködés terén. Nyelvismeretük azonban
sokáig megmaradt, sőt, még napjainkban is fellelhető kultúrájuknak, szavaiknak
egy-egy darabja. Napjainkban Ózdon működik szlovák és lengyel kisebbségi
önkormányzat, azonban nagyon gyenge a kötődésük az egykori ősökhöz. Az
ózdi, ma élő leszármazottak tudatában azonban sok esetben él annak emléke,
hogy felmenőik messzi vidékekről jöttek a vasgyár szolgálatába, ahol letelepedve hamar a magyar nyelvű helyi társadalom részeivé váltak.
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A nemzeti identitás árnyalatai és a kolozsvári
színház vezetése az 1870-es években1
(Szabó Eszter)
Bevezetés
A 19. században végbement fontos változásoknak – a modern nemzeti gondolat ébredésének, a nemzeti identitások megkonstruálásának, a társadalom
szerkezetváltozásának – folyamata több szinten is jól megragadható.2 A strukturális átrendeződésen keresztülment nyilvánosság és az általa birtokba vett új
területek elemzése is ezek közé tartozik. A polemikus sajtó, mely maga is a nyilvánosság átalakulásának eredménye, saját önmeghatározási kísérletein túl színre
viszi a változások következtében létrejövő bizonytalanságokat és konfliktusokat.
Milyen stratégiák alakulnak ki a nemzeti identitás megkonstruálására? Mit jelent
a rendi társadalom számára az emancipálódó honorácior értelmiség? Mit kezdenek az új lehetőségekkel azok a társadalmi rétegek, akik még a század elején
csupán egy-két olyan értelmiségi funkcióhoz jutottak hozzá, amelyeket az arisztokraták túl kevésre tartottak?3
A folyóiratok megszólaltatják az „okoskodás” határait próbálgató polgárokat.4 Habermas a társadalmi szerkezet átalakulásának egyik legfontosabb médi1

Készült a Collegium Talentum tehetséggondozó program támogatásával. A tanulmány a 2013.
május 23–26. között Kolozsváron megrendezett XVI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia „Régi és klasszikus magyar irodalom” szekciójában bemutatott Regionális identitás és irodalmi gondolkodás K. Papp Miklósnál című dolgozat (szakirányító: dr. T. Szabó Levente) továbbgondolt, a színházra fókuszáló változata.
2
Leerssen, Joep: National Thought in Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2006.
320; Thiesse, Anne-Marie: La Création des identités nationales. Seuil, Paris, 1999. 385; Charle,
Christophe: Théâtres en capitales: Naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres
et Vienne. Albin Michel, Paris, 2008. 572; T. Szabó Levente: A tér képei: tér, irodalom, társadalom. KOMP-PRESS, Korunk, Kolozsvár, 2008. 378;
Tóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban.
L’Harmattan, Budapest, 2005. 295.
3
Ezek főként papi és általános iskolai tanári állások voltak, amelyeket ingyenes képzéssel vagy
ösztöndíjakkal népszerűsítettek az alsóbb osztályok körében. l. Mazsu János: The social history
of the hungarian intelligentsia: 1825−1914. Columbia University Press, Boulder and New York,
1997. 106.
4
l. Habermas a nyilvános okoskodást a polgári nyilvánosság és a közhatalom vitájának „sajátos és
történetileg példa nélküli” közegének nevezi, az okoskodás pejoratív értelmét is beleértve. Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Osiris, Budapest, 1993. 81.
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umaként – amely egyszerre generálja és megmutatja ezt a változást – a sajtót
emelte ki. Az újabb kutatások azonban egyre inkább a színház irányába fordulnak, amely színre viszi az átalakulóban levő társadalmat. Christophe Charle
például felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű kutatásokban korábban
háttérbe szorult színháztörténet fontos adalékokkal szolgálhat e szociális és
szimbolikus forradalom megértéséhez.5 A színpadokon megjelentek olyan, eddig
háttérbe szorított szereplők, mint a prostituált, a munkás, a polgárság és az üzletember, tükrözve az udvarok vonzásköréből kiszabadult színházak közönségét.
A színház a polgárosodott város reprezentatív épülete. A Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók 1844. évi kolozsvári nagygyűlésén elhangzó nyitóbeszédből
kiindulva, Sonkoly Gábor a város épületeit a következőképpen csoportosítja: A
hagyományos városi-polgári intézmények közé tartoznak az oktatási intézmények, nyomdák, kórházak, takarékpénztárak és azok, amelyek az erdélyi fővárosi
funkció ellátásához szükségesek. Ez utóbbiak sorába tartozik a színház is.6
Emellett gyakran tulajdonítanak neki nemzetépítő szerepet, amelyet a nemzeti
nyelv pallérozása és a nemzeti drámairodalom színrevitele által tölt be. Imre
Zoltán a nemzetiszínház-koncepció alakulásáról írott könyvében a színházat egy
olyan fontos térnek tekinti, amely megjeleníti azt a virtuális közösséget, amely a
nemzetet alkotja, és ezáltal szerepe van e virtuális közösség tagjai által elfogadott kollektív identitás megkonstruálásában.7
A színház és a sajtó között folyamatos interferencia látható, az utóbbi – a színikritikák által is – reflektál az előbbire és a színház is kihasználja a sajtó által
megteremtett nyilvános fórumot. A sajtó sok tekintetben a színházhoz hasonlóan
működik – olvasóin keresztül létrehozza a mentális térben létező közösséget. A
folyóiratok diskurzusai, de akár a nevük is olyan támpontokat nyújtanak, alternatívákat kínálnak fel, amelyek az olvasóközönségük identitását alakítják.
A magyar színház- és sajtótörténeti kutatások elsősorban a fővárosra koncentrálnak, a nagy monográfiák csupán madártávlatból tekintenek vidékre,
ugyanakkor – és ettől nem függetlenül – a nemzetépítés, nemzeti identitás vizsgálatára nagyon gyakran egyfajta módszertani nacionalizmus jellemző. Ennek
következtében a nemzetivel párhuzamosan vagy ezzel szemben kialakuló identitásformák nem láthatóak. Kisebb léptékre váltva azonban érzékelhetővé válnak a
lokalitás, regionalitás narratívái.
A kevésbé centralizált országokban, mint a frissen alakult Német Császárságban, erős regionális identitás él tovább a volt tartományokban. Az új főváros
központi szerepe nem annyira érezhető. Decentralizálták a régiók nagyvárosai,

5

l. Charle 2008: i. m. 244.
Uo. 156.
7
l. Imre Zoltán: A nemzet színpadra állításai. A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának
főbb momentumai 1837-től napjainkig. Ráció, Budapest, 2013. 12–13.
6
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aminek színházi vonatkozásai voltak.8 A német színészek legnagyobb része a
régiók nagyvárosainak színpadai köré csoportosult. Berlinben csupán 20–25%uk volt jelen.9 Ellentétben az erősen központosító Párizzsal. A gyakran a címükkel is jelző párizsi folyóiratok hegemóniája érezhető a provinciákban, főként a
század első felében. 1853-ban Frédéric Mistral vezetésével elindult a regionalista mozgalom. Majd a sajtó liberalizációjával az 1880-as években a provinciákban is megnőtt a helyi lapok száma10. Ugyanakkor az egyleti élet is jelentős
volt, kapcsolódtak a fővárosi kulturális elithez – például azzal, hogy többnyire
szimbolikus fővárosi tagokat is megválasztottak. Mindazonáltal szívósan küzdöttek Párizs kontrollja ellen.11
A regionális identitást a földrajzi táj sajátosságai mellett a kultúrán keresztül
lehet leginkább kifejezni. Tanulmányomban regionális léptékre váltva, a kolozsvári színház 1870-es évekre vonatkozó, szinte teljesnek mondható és kevéssé
feltárt levéltári anyagát vizsgálom. Emellett két jelentős kolozsvári folyóirat, a
Magyar Polgár és a Kelet ugyanerre az időszakra vonatkozó anyagát és a Magyar Polgár alapító-főszerkesztőjének, K. Papp Miklósnak a szintén alig feltárt
levelezését értelmezem. Azokat az alternatív identitásépítő stratégiákat igyekszem feltárni, amelyek az 1870-es évek erdélyi nyilvánosságának két fontos
médiumában, a sajtóban és a színházban megjelentek. Hol nyíltan kimondva, hol
lappangva, de sokszor látványosan szemben állva a pesti kulturális centralizációval.
Imre Zoltán fentebb idézett könyvében a „nemzeti” koncepció változásait a
pesti Nemzeti Színház kapcsán, előadásokhoz kapcsolva értelmezi. Megjegyzi,
hogy az osztrák dominancia ellenében a passzív ellenállás gesztusaként létrejött
Nemzeti Színház önértelmezése, a nemzeti diskurzus megerősödése a fordulópontnak számító történelmi pillanatokban dominánssá vált. Ehhez képest azt
nézem meg, hogy a kolozsvári magyar színház milyen alternatív konstrukciókat
kínált, hogyan alakult a viszonya a pestivel s az intézmény önmeghatározási
kísérleteiben hogyan jelent meg folyamatosan az erdélyi regionális identitás
reprezentációjának igénye.
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l. Fink, Erwin: Symbolic Representations of the Nation: Baden, Bavaria, and Saxony, c. 1860–
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Central Europe and Italy, 1830–70. Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York, 2007. 200–
219. Baden, Bajorország és Szászország integrációjáról.
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l. Charle 2008: i. m. 146.
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Venayre, Sylvain: Identités nationales, altérités culturelles. In: Kalifa, Dominique, Régnier,
Philippe, Thérenty, Marie-Ève és Vaillant, Alain: La civilisation du journal. Une histoire de la
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l. Chaline, Jean-Pierre: Parisianisme ou provincialisme culturel? Les sociétés savantes et la
capitale dans la France du XIXe siècle. In: Charle, Christophe (szerk.): Capitales culturelles,
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Identitásépítő stratégiák mint az unióra adott válaszok
Erdély és Magyarország uniójának gondolata már a 18. század végén is felmerült s végül 1848-ra nyert határozott formát a Tizenkét Pont utolsó, illetve a
Kolozsvári Tizenkét Pont első tételeként. A 48-as unió körül felmerült problémák, illetve identitásépítő stratégiák az 1867-es kiegyezést és uniót követően
tovább folytatódtak. Bár Erdélyben nem beszélhetünk nemzetek fölötti regionális identitásról, beszélhetünk az erdélyi nemzetek egyéni regionális identitásáról.
Pál Judit szerint „ha a magyar politikai elit körében – Magyarországon és Erdélyben – majdnem egyhangú konszenzus alakult is ki az uniót illetően, az integráció mikéntjéről nem sokat elmélkedtek.”12
Már a kiegyezés előtti években felmerült az unió és az „unificáltatás” kérdése: megőrizni Erdélynek valamilyen szintű autonómiáját vagy beolvasztani az
egységes Magyar Királyságba. Kemény Zsigmond a Pesti Naplóban a következőket írta 1865-ben: „De mi midőn uniót akarunk, nem akarunk unificáltatást,
mely ne tűrjön Erdélyben autonomicus életet és szorosabb értelemben vett tartományi ügyekre még külön országgyűlést.”13 Erdélyben másképp vélekedtek. A
korábban unió-ellenesek közül is a Magyarországgal való teljes összeolvadásban
látták az egyetlen lehetőséget.14 A kiegyezés után is folytatódott ez a kérdésfelvetés. Maguk az erdélyi magyarok sem voltak egységes állásponton. Kőváry
László, a kolozsvári Korunk szerkesztője a folyóirat hasábjain tárgyalta az unió
és „unificáltatás” kérdését és elvetette a beolvasztást: Erdélyben „egy ezredéven
át az államéletnek bizonyos egyensúlya létezett, mi a kor igényei szerint igen
könnyen tovább fejthető az unió alapján; míg ellenben a »teljes beolvasztási
elmélet« alkalmazása által Erdélyben az egyensúly felbomlanék.”15 Évekkel
később Péchy Manó, az erdélyi királyi biztos (ekkor már Kolozsvár országgyűlési képviselője) hasonló megfontolásból károsnak tartotta az „unificáltatást”.16
Az unió következtében a fővárosi rangot elvesztett Kolozsváron a politikai és
a kulturális élet is visszaszorult. Az erdélyiek kettős központosulással szembesültek: a Monarchia centralizálási kísérletei mellett megjelent a kultúra Pest által
való centralizálása is. Kőváry ezt fogalmazza meg a Korunk megszűnésekor írt
búcsúcikkében: „Az unió kimondásával Erdély megszűnt ország, Kolozsvár
megszűnt főváros lenni, íróink, hogy fellépésöknek erélyt biztosítsanak, a pesti
journalistikához kezdtek fordulni; képviseletünk Pesten való megjelenése, a mi-
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Pál Judit: Unió vagy „unificáltatás”? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867–1872).
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Idézi Pál 2010: i. m. 183.
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nisztérium Erdélyre lett kiterjesztése következtében a pesti jóval olcsóbb lapok
Erdélyben mind nagyobb tért foglalnak el.”17
Péchy Manó királyi biztos 1867. évi hivatalba lépésekor javasolta egy kormánypárti lap indítását. Miközben az 1867. március 27-én megjelent ellenzéki
Magyar Polgárról a következőképpen nyilatkozott: „nagyon élénk lap, csaknem
az utcáról van szerkesztve, mindent figyelemmel kísér, felkajtat minden lehető
körülményt, magának mindenfelől közléseket szerez, s a kíváncsiságot rendkívül
ingerli.”18 K. Papp Miklós alapító-szerkesztő új, energikus lapjával szembement
a gazdasági és kulturális centralizációval. Cikkeivel és közéleti tevékenységével
azon igyekezett, hogy felhívja a figyelmet az erdélyi sajátosságokra. Ezáltal,
akár közvetetten is, az erdélyi magyar regionális identitást körvonalazta. 1876 és
1878 között a Magyar Polgár szépirodalmi mellékleteként elindította a Hölgyfutár nevű hetilapot. Az e köré szerveződő diskurzus, a lap önmeghatározása értelmezhető egy olyan gesztusként, amely a „helyit” igyekezett népszerűsíteni.

Kulturális protekcionizmus a kolozsvári sajtóban.
A Magyar Polgár vindikatív diskurzusai
A saját nemzeti kultúra, saját nemzeti érdekek megvédésének logikája a 19.
században a Friedrich List nevéhez fűződő nemzeti protekcionizmus eszméjéhez
kapcsolódik. Ennek magyarországi eredménye volt a Védegylet. Az 1844-es
pozsonyi országgyűlésen felmerült az ország gazdasági fejlődésének szükségessége. Ennek elősegítésére a liberálisok a hazai ipar védelmét szolgáló vámrendszer javaslatával álltak elő. Bár ezt Bécs visszautasította, a liberálisok ennek
ellenére megalapították az Országos Védegyletet, amelynek célja a magyarországi ipar támogatása volt. Tagjai vállalták, hogy kevés kivétellel csak hazai
termékeket vásárolnak.19
A Védegylet hatóköre megalakulása után rövid idővel a szellemi termékekre
is kezdett kiterjedni. A kulturális protekcionizmus mintája fedezhető fel a Magyar Polgár diskurzusában és melléklapja, a Hölgyfutár alapítási gesztusában is.
Itt azonban a nemzeti lépték átíródik regionálisra, lokálisra. Kolozsvár esetében
a kultúrán belül kiemelt szerepe volt a színháznak – a lap folyamatosan ennek
elsőbbségét hirdeti. A róla való beszédmódban állandósult egy sor olyan toposz,
amelyben nagyon erőteljesen megnyilvánult a védelmező magatartás. Folyamatosan megjelent a kolozsvári színház elsőbbségének, „ősiségének” hangsúlyozása. Olyan jelzőkkel találkozunk (a sajtóban is), mint a „legéletrevalóbb, legrégibb magyar nemzeti színház”, a „a magyar színészet ősi fészke”, „az első
17

Korunk. 1867, 90. sz. Idézi Pál 2010: i. m. 237.
Uo.
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l. Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. Osiris, Budapest, 2003.
223–225.
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ilyennemű intézet hazánkban”. Ugyanakkor a kolozsvári teátrum a pesti Nemzeti
méltó vetélytársaként, egyszersmind a pesti színház testvérintézeteként, a Nemzeti előtti utolsó lépcsőfokként határozta meg magát. Ez a kettős kötődés gyakran érzékelhető a régió és a nemzet közé szorult erdélyi önmeghatározásban.
Az lap előfizetési felhívása sok mindent elárul: „Kolozsvárt, az erdélyi részek
fővárosában régen nélkülöztünk már egy olyan szépirodalmi lapot, mely irodalmi színvonalon álljon minden tekintetben. […] Ezt a célt akarom én elérni a
»Hölgyfutár«-ral.”20 Azonban a lap nem egyszerűen szépirodalmi lap akart lenni, hanem egyrészt az erdélyi írókat akarta egy helyre gyűjteni, másrészt a gesztus maga volt fontos. Erdélynek legyen saját szépirodalmi lapja. Az Erdélyen
kívüli ellen – legyen az magyarországi vagy külföldi – s a kozmopolitizmus
ellen a „saját” előtérbe helyezésével lehet legjobban védekezni mind az ipar,
mind a kultúra terén.
Azt is látni kell azonban, hogy nem ez volt az első ilyen jellegű próbálkozás.
Marosvásárhelyen 1871–1876 között Erdély cím alatt „társadalmi, szépirodalmi
és ismeretterjesztő heti közlöny” jelent meg. A főszerkesztő kezdetben, 1871
márciusáig Tolnai Lajos volt. Majd rövid szünet után a lap júniusban újraindult
új főszerkesztővel. Az újraindított laphoz mellékelt kiadói nyilatkozatban olvasható a Fővárosi Lapokban megjelent vélemény az Erdély rövid életéről, amely
felveti azt a kérdést, lehet-e egyáltalán vidéken hosszabb ideig fenntartani egy
szépirodalmi lapot. Elég mozgalmas-e az irodalmi, társadalmi élet, hogy hetente
friss tartalommal lehessen feltölteni egy folyóiratot?21
Ugyanezt a problémát fogalmazza meg az újrainduló Erdély hasábjain egy
olvasó a szerkesztőnek szánt levelében. „Általános és tapasztalati nézet, miképp
épen a szépirodalom az, a mely […] kiválólag a fővárosokban koncentrálja magát; s ép azért az ily irányú vidéki lapok rendszerint csak rövid életfolyammal
kérkedhettek, mert úgy a szellemi erők kisebb csoportosulása, mint a technikai
követelmények a külszépség és jó ízlés szempontjától messze, hátra maradnak e
részben a fővárosok képességének könnyen megmagyarázható előnyeitől.”22 Az
értelmiség a dualizmus évtizedeiben jellemző módon egyre inkább a fővárosba
tömörült. Az ország vezető intézményei is ott kaptak helyet. Helyzetük anyagi
szempontból is előnyösebb volt. Például a budapesti Nemzeti Színház jóval több
támogatást kapott a királytól, mint a kolozsvári, amely hiába hangsúlyozta folyamatosan elsőbbségét, általában deficittel zárta az évadot.23 A szellemi élet
mellett az idézett levél a technikai okokra is rávilágít: a szerkesztőségek techni20

Magyar Polgár. 1876, 217. sz.
„…meglátszott rajta, hogy egy vidéki városban sokkal kevesebb szépművészeti élet van, semhogy attól egy belletrisztikus lap élénkebb színeket kaphatna. Néha még Pesten is megszűkül ez
éltető forrás.” [n.n.], 1871.
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Erdély. 1871. 14.
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l. Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története. Magyar Polgár könyvnyomdája,
Kolozsvár. 1897. A tárgyalt időszakról különösen 486–489.
21

100

kai felszerelése fejlettebb a fővárosban, a képek egyre nagyobb teret hódítanak,
bár sokba kerülnek.
A vásárhelyi folyóirat olvasója azonban bizakodóan zárta levelét: szerinte vidéken is lehet jövője egy irodalmi lapnak. Kiemelte viszont azt, hogy sajátos
arculatot kell létrehozni a helyi viszonyokat figyelembe véve. Mintaként éppen
Kolozsvárt állítja maga elé és a volt erdélyi fővárost a lehetőségek városának
tartja: „Ha csak futólag is betekintünk első városunk: Kolozsvár szellemi életébe,
megláthatjuk azt az óriási előhaladást, azt a nemes irányú fejlődést, mely társadalmában észlelhető. Igaz ugyan, hogy egészen mások ott a faktorok, melyek e
szép produktumot előállíthatják, mint nálunk; hol sem a tudományos előhaladásnak, sem a művészeti mozgalomnak nincsenek és nem is lehetnek oly tényezői, mint Kolozsvárott.”24 Kolozsvárra tehát úgy tekint, mint ahol megvan a lehetőség arra, hogy az (erdélyi) értelmiség központja, fővárosa legyen.25

A kolozsvári színház sajtó által megkonstruált képe
Az 1870-es évek Magyar Polgárának kontextusát azért volt érdemes részletesebben felvázolni, mert a színháztörténetnek is fontos forrása. A lap folyamatosan értelmezi a színházi eseményeket – de a viszony kölcsönös. A színház is
használja a sajtót, hirdetéseket közöl, gyakran a belső emberek (színészek, művezetők) ismertetnek egy-egy előadást bemutató előtt, közönségcsalogatóként
vagy éppen a sajtón keresztül üzennek egymásnak, a nyilvános térben vitatkoznak. K. Papp Miklós lapja rendszeresen közölt színházi tudósításokat és kritikákat. Ily módon a Magyar Polgár a színház félhivatalos sajtóorgánumának tekinthető. A színlapokat, színházi kiadványokat az ő nyomdájában nyomtatják, de
gyakran nemcsak a hivatalos közlemények, a színház által láttatni engedett belső
döntések jelennek meg lapjában, hanem a belső viszályok is.
A Magyar Polgár és a Kelet közötti polémiák, „nyilvános okoskodások” folyamatosan újratermelték a belső konfliktusokat és a minden bizonnyal nagy
arányban színházi közönségből álló olvasók elé tárták. A szerkesztő és az intézmény közeli kapcsolatára vonatkozó feltevést megerősíti K. Papp Miklós rendkívül kiterjedt – a különféle történeti szakmák számára szinte teljesen ismeretlen, levéltári anyagként lappangó – levelezése. Ennek jelentős része a színházhoz kapcsolódik. Gyakoriak az olyan, többnyire személytelen levelek, amelyeket
a lapszerkesztő kapott a színészektől jutalomjátékuk meghirdetése érdekében.
K. Papp Miklós befolyása már az 1860-as években is jól látható. Ehhez feltehetően hozzájárul az is, hogy a Kolozsvári Színházi Közlönyben is jelentek meg
24
25

Erdély. 1871. 14.
Marosvásárhely önmeghatározásában a Kolozsváréhoz hasonló minta fedezhető fel: Kolozsvár
Budapest által, Marosvásárhely Kolozsvár által igyekszik saját pozícióját meghatározni. Ha
Kolozsvár az első város, „Erdély fővárosa”, Vásárhely a második, a „székely főváros”.
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cikkei. Szinnyei Józseffel való levelezéséből kiderül, hogy 1860-ban rövid ideig
ő szerkesztette a lapot. 26 Ezt alátámasztja a K. Papp hagyatékában lévő 1860.
február 9-én kelt szerződés, amelyben Havi Mihály, a korábbi szerkesztő továbbra is magára vállalva a nyomdai, szétküldési és kezelési költségeket, átadja
a szerkesztéssel, a lap belső tartalmával kapcsolatos felelősséget K. Pappnak
1860. február 16–április 1. időszakra. 27
Ezzel a Magyar Polgár későbbi alapítója a színház rövid életű hivatalos lapjának szerkesztője lett. A kiegyezés után indított lapjában ugyanúgy helyet ad a
színháznak. A levelek megszólításait és lezárásait tekintve is feltűnik az, hogy
nagyon sok színésszel közeli, baráti kapcsolatban volt. Azok, akik pedig csak
szerkesztőként és nem magánemberként ismerték, azok is gyakran fordultak
hozzá, hogy – a néhány sornyi kötelező hízelgés után – befolyására hivatkozva
figyelmébe ajánlják magukat, illetve megkérjék, hogy a maga rendjén az igazgatóság figyelmébe ajánlja őket. Hetényi Béla, a pesti Nemzeti Színház tagja 1878ban írt K. Pappnak Budapestről. Arra kérte őt, eszközölje ki Korbulynál azt,
hogy feleségével, Hetényiné K. Marival felléphessen a színházban.
Mert „a kolozsvári vendégszereplés elkerülhetetlenül szükséges nemcsak
anyagi, de legjobban szellemi tekintetben, mert a kolozsvári siker és kritika hathatós befolyással lesz Mariska jövőjére, mely már a küszöbön kell, hogy legyen.”28 Ezzel utalt a kolozsvári színháznak a Magyar Polgárban is gyakran
hangsúlyozott jelentős presztízsére, amellyel a korabeli magyar színházak között
kétségkívül rendelkezett. Ez a levél is kiemelte K. Papp befolyásának súlyát:
„…ha ön akarja, akkor nyugodt vagyok, mert meg fog történni, mit nem képes
tenni egy olyan hatalom, mint ön, kinek szavára nemcsak Kolozsvár, de Erdély is
hajt, én nem hiszem, hogy önnek az »akarom« szava valaha füstbement.”29 Az
újságírónak ez esetben sikerült közbenjárni érdekükben az igazgatónál, a színészházaspár egy hónappal később Kolozsvárra érkezett és a színlapok tanúsága
szerint ötször lépett fel.30
A „saját érdekek” védése nemcsak a színházra, mint intézményre vonatkozott, hanem az egyes színészekre is kiterjedt. Ha valamely színész távozni készült az intézménytől, a szerződésre való hivatkozás is előkerült néha. Gyakoribb volt azonban az, amikor az érzelmekre próbáltak hatni a Magyar Polgár és
melléklapjai színházi recenzensei. A leggyakrabban arra hívták fel a színészek
figyelmét, hogy Kolozsváron biztos helyük van, ezt ne áldozzák fel a kétes jövő26

Az 1873 augusztusában keltezett levelet idézi Péter Edit: K. Papp Miklós és Szinnyei József
levelezése. Kézirat, 2010. Köszönöm Péter Editnek, hogy rendelkezésemre bocsátotta kéziratban levő írásait.
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MNL, P2269, Havi Mihály levele K. Pappnak, Kolozsvár, 1860. február 9.
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MNL, P2269, Hetényi Béla levele K. Pappnak, Kolozsvár, 1878. december 7.
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1879. február 3-án a Sardou Dórájában, 6-án Schiller Stuart Máriájában, 8-án Dumas A törvénytelen fiú című darabjában – ami egyben a jutalomjátékuk is –, 12-én Csíky Gergely A jóslat című vígjátékában és végül 13-án A tolonczban, Tóth Ede népszínművében.
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ért. A közönség és pályatársak tiszteletét és szeretetét ne adják fel más színházért, ahol csak szükségből fogják őket szerepeltetni, másodrangú szerepkörben.
Igyekeztek meggyőzni a színészeket, például a Dalnoki házaspár esetében arról,
hogy előbb-utóbb vissza fognak térni az őket visszaváró városba: „meg vagyunk
győződve, hogy az első kedvező alkalmat megragadják, hogy ismét visszatérjenek azon közönséghez, hol őket szerették, hol mindig elismeréssel találkoztak”.31
Az igazgatóságot is különböző tanácsokkal látták el a színészek megtartása
érdekében: igazságos szereposztás, a színészek tehetségének méltányolása, az
állandó és színvonalas társulat fontos feltétele az, hogy ne cserélődjenek a színészek. Ez többszörösen fontos volt Kolozsvárnak, hiszen az a feladat jutott neki,
hogy a vidéki, ismeretlen „zugokból” jövő elkényeztetett színészek modorosságait lefaragja, tanítsa, fejlessze őket. Ezek a színészek azonban legtöbbször Budapestre távoztak. Ez egyrészt szerencsétlen következmény a kolozsvári színháznak, mert nehezen tudta helyettesíteni az eltávozókat. Másrészt viszont büszkeségre adott okot az, hogy a kolozsvári színház sok esetben a fővárosi Nemzetihez vezető utolsó lépcsőfokot jelentette. Olyan színészek kezdték itt pályájukat,
mint Jászai Mari, akiről már szó volt. Jászaira, vagy más Erdély keretei közül
kitört színészre úgy tekintettek, mint a sajátjukra.
A legtöbbet E. Kovács Gyula távozásáról írtak. 1876 végén Pesten vendégszerepelt. A lapok kifejtették, hogy Budapest egyelőre hiába csábítja E. Kovácsot, akit nem szívesen nélkülöztek még egy-egy vendégszereplés idejére sem,
„kivált most, midőn a legfőbb feladat az volna, hogy a dráma új életre vergődjék.”32 E. Kovács művezetőként, színészként, rendezőként, fordítóként sokat tett
a kolozsvári színházért. Nevéhez fűződött a Shakespeare-ciklus. A Magyar Polgár szerint Hamletje „oly jeles alakítás, melynek párját hiába keressük ma a
magyar színpadokon.”33
Ennek ellenére 1877 végén Budapestre szerződött és bár visszatartása lehetetlennek bizonyult, Jónás (K. Papp közismert írói álneve) arra kérte a közönséget,
ne tegyék könnyűvé elválását a színháztól: „igen korán és ok nélkül hagyta el
helyét egy olyan intézetnél, melynek vezethetése csak dicsőségére válhatott volna
mind a művész, mind az írónak.”34 Hiszen nem terem mindenhol kolozsvári
színpad, kolozsvári közönség. A lapszerkesztő ezzel is hangsúlyozni kívánta a
város színházának Pestet is megelőző múltját. K. Papp súlyos erkölcsi ítéletet
mondott a távozó színészről: aki itt tudja hagyni „Kolozsvár derék jó közönségét, az egész magyar provincia legtekintélyesebb színházát, azt a színházat, mely
legbiztosabb hely a haladásra, mely utolsó lépcső a nemzeti színházhoz, a ki az
itt élvezett biztos, pontos fizetést, az ide való kedves társadalmi életet fel tudja
31

Vidor Pálról l. Hölgyfutár. 1876, 11. Bacsó Lujzáról és Lotchareknéről Uo. 1877. 3. A Dalnoki
házaspárról Magyar Polgár. 1877. 268.
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Magyar Polgár. 1877. 24.
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Magyar Polgár. 1877. 236. esti kiadás
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áldozni bizonytalan jövő, harmadrangú vándor truppokért, papíron maradó
gázsiért, a kinek ámbitiói csak odáig terjednek, hogy mindegy neki akár Kolozsvár, akár Piripócs: ám az menjen.”35
A kolozsvári színház biztos megélhetést, műértő közönséget nyújt, igyekszik
megtartani saját színészeit, de elvárja tőlük is a kitartást és a színház jó hírének
fenntartását, nemcsak a színpadon, hanem a mindennapi életben is. A lapokban
megjelenő protekcionista beszédmód erre is kiterjedt. A saját érdekeket, a saját
kulturális többletet nemcsak védelmezni kell, hanem mintaként kell mások elé
állítani. A szerepeket jól be kell gyakorolni. Ellenkező esetben „Nagyváradon
azt fogják gondolni, hogy – ezek nem Kolozsvárról, hanem Apahidáról jöttek.”36
Jászai Mari kolozsvári vendégfellépése ürügyén rövid írást közölt a Hölgyfutár.37 A sikeres előadás után (Jászai Racine Phaedrájának főszerepét játssza)
Jónás felidézte azt az időszakot, amikor a színésznő Kolozsvárra került, bátortalan, „sok modorossággal bíró asszonyként”, és szembeállította az érett és sikeres
művésznővel. A szöveg azt hangsúlyozta, hogy Jászai sikereit nemcsak a kolozsvári színháznak, hanem magának K. Pappnak is köszönhette. Egy kolozsvári
előadás után, amelyben a pályakezdő színésznő kivételesen jól alakított, megdicsérte őt és meghívta otthonába, hogy elmondja a hibáit.38 Biztatta őt, mert felfedezte benne a tehetséget és a lehetőséget. Ezzel K. Papp Miklós azt a képet
közvetítette, hogy a színésznő magyarországi sikerei nem születhettek volna
meg Kolozsvár (és az ő segítsége) nélkül. Ezzel próbálta meg utólag is kisajátítani Jászai Marit a város számára.

A színház vezetése az 1870-es években: belső viták, külső
megoldások
Az 1870-es években a kolozsvári színház vezetésében átmeneti időszak állt
be. A bérleti rendszer bizonytalanságáról a házi kezelés kínálta állandóságra
próbáltak átállni. 1871-ben Fehérváry Antal még vállalkozó igazgatóként vezette
az intézményt, a következő évadra azonban a házi, vagy ahogy akkor mondták, a
„kebli” kezelés mellett döntöttek. A választmány intendánst választott a tagjai
közül. Ez a rendszer – hol hármas vezetéssel, hol csak egy intendánssal az élen –
1885-ig tartott, amikor újból vállalkozó igazgató került a színház élére. Az intendáns az állam és a színház, egyben az állam és a régió között állt, az állami és
a lokális érdeket igyekezett összeegyeztetni.
35

Magyar Polgár. 1878. 50.
Hölgyfutár. 1877. 12.
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órát köszönheték.”
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Szerepköre azonban – ahogy különben a színház vezetésében résztvevő többi
szereplőé sem – nem volt teljesen egyértelmű. Ezek a bizonytalanságok és a
feltételezett határok áthágásai nagyon sok belső konfliktust eredményeztek, amelyek jelentős része – gyakran eltúlozva és a folyóiratok saját céljainak megfelelően elferdítve – a sajtó közvetítésével a közönség számára is láthatóvá vált. Így
az esti, színpadon zajló előadások mellett betekinthettek a szintén rendkívül
látványos és számunkra is árulkodó belső vitákba. 1874 hozott fordulópontot:
ekkor döntötték el, hogy Fehérváry helyett intendánst választanak. Az egyik
potenciális jelentkező Paulay Ede volt. A választmány végül visszautasította
ajánlatát, inkább művezetői vagy vállalkozói pozícióban volt érdekelt, de a jelentkezése ürügyén a Keletben egy felháborodott – és dr. álnév mögé rejtőző –
olvasó a következőket írta:
„A kolozsvári nemzeti színház erdélyi, elsősorban kolozsvári, a választmány
helybeli. Mi az oka mégis, hogy ez gyermekies naivsággal Pestről hozat magának tanítót? Talán az, hogy Kolozsvárt 27 évvel (1811–1838) előbb épült nemzeti színház, mint Pesten? Vagy talán az, hogy Szerdahelyi, Lendvai, Benza, Dériné s a többi minden jelese a magyar Thaliának Kolozsvár képzettje? Vagy talán
az, hogy Gyulai Pál, Salamon Ferenc, Kemény Zsigmond, stb. a régi Erdély
szülöttjei? Avagy, hogy a „rámolni (räumen) beállítani (einstellen)” igaz magyar szavak ápolója, Pest, jobban tisztábban beszél magyarul, mint a paraszt
magyar beszédű Kolozsvár?”39
A Kelet szerkesztősége elhatárolta magát az olvasói levéltől. Az álnevek mögött nem lehet tudni, ki rejtőzködött, megtörténhet, hogy éppen maguk a szerkesztők. Az idézett részletben előkerült egy sor olyan, protekcionista érveléssel
alátámasztott megjegyzés, ami, ahogy korábban is látható volt, hozzá tartozott a
kolozsvári színházról folyó diskurzushoz: az ősiség problémája és az ugródeszka-státusz a Pesten befutó színészeknek. Paulay a Magyar Polgár hasábjain reflektált a levélre és a főváros felől nézve értetlenkedett az álnéven írt levélen:
„Sohasem hittem volna, ha a Kelet mai számában nyomtatva nem látnám, hogy
a Királyhágó Magyarország két része közt társadalmi és közművelődési téren
oly válaszfalat képez, mely egy tisztán magyar, és kizárólag művészi közügyben
Buda-Pestet és Kolozsvárt, mint ellenfeleket állítja szembe egymással. Én az
ország második színházát mindenek felett magyarnak tartottam és tartom és csak
helyzeténél fogva, második sorban tekintem erdélyinek és kolozsvárinak.”40A
választmány végül belső embert, Korbuly Bogdánt választott meg.
Amikor 1875-ben Korbuly a választmány elfogadhatatlan feltételei – az általa
felépített nyári színkör költségei egy részének megtérítése – mellett vállalta volna tovább az intendánsi pozíciót, a választmány – a sajtó és a színészek ellenkezése ellenére – pályázatot írt ki vállalkozó igazgatói posztra. Erre K. Papp is
39
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pályázott, sikertelenül. A kialakult vitának két érdekes tanulsága volt; noha a
sajtó hivatalosan nem volt része a vezetésnek, a polémiák generálásával, a belső
ügyek nyilvánosságra hozásával sokszor megingatta a belső színházi struktúrát.
Ennek következtében hatalmat nyert befolyása gyakorlására. A lokális léptékből
kilépve azonban az is láthatóvá válik, hogy a „nemzeti” előtagú színházat érintő
döntések az állam jóváhagyásától függtek. Az állami segély ellenében a belügyminiszter döntő pozícióba került. A színházi választmány konfliktusba keveredett Tisza Kálmán belügyminiszterrel és az általa képviselt magyar állami apparátussal.
A kultuszminiszteri funkció hiányában a belügyminiszter felügyelte az olyan
kulturális intézményeket, mint a színház. A választmánynak évente el kellett
küldenie az előző év költségvetését és Tisza közbenjárását kérték a királyi szubvenció kieszközléséért. 1875-ben a választmány nem tudott megegyezni
Korbullyal az intendánsi szerep további vállalásáról. Az ennek nyomán a sajtóban keltett heves visszhang mellett a belügyminiszter sem helyeselte a döntést és
visszautasította a felterjesztést, amelyben azt kérték, hogy Tisza hagyja jóvá
Temesváry Antal nyertes pályázatát. Tisza Kálmán szerint azonban Temesváry
nem nyújtott elég biztosítékot sem anyagi, sem szellemi értelemben és visszautasította a választmány kérését. Gróf Mikó Imre választmányi elnök – és néhány
jelentős kivétellel, mint a különvéleményt meghatározó Simon Elek polgármester vagy Ferenczi Zoltán ügyvéd – és a választmány tagjai továbbra is kitartottak
döntésük mellett s hangsúlyozták a választmány autonómiáját.
Amikor Tisza másodszor is visszautasította a javaslatot és Korbuly meggyőzését tanácsolta, a választmánynak nem maradt más lehetősége. Ezek után Mikó
Imre lemondott az elnöki címről. A Magyar Polgár 1875. március 12-én a közvélemény és a sajtó nyomásával magyarázta a gróf döntését. Kétségtelen, hogy
ez is szerepet játszott Mikó távozásában. A nyomósabb ok a választmány döntéshozatali jogának a megsértése volt, amelyet valójában a Magyar Polgár is
elismert, bár kissé ellentmondásosan fogalmazott meg. Míg korábban Mikó ellen
és az állandósítás mellett szólalt fel, Korbulyt pedig nyíltan pártolta és ezzel
Tisza mellett foglalt állást, 1875. március 31-i cikkében K. Papp mégis azt írta
Mikó lemondásáról, hogy korrekt döntést hozott. Mindamellett fenntartotta azt a
véleményét, hogy „azért, mert valaki gróf Mikó Imre a legjobb akarat mellett”
is tévedhet, az elnök elhatározását pedig „érzékenykedésnek” titulálja. 41
A döntés azonban nem magyarázható a választmányi elnök sértett önérzetével, hanem elsősorban azzal, hogy Mikó Imre a fontos kérdésben elvi magatartást tanúsított. Annak eldöntése, hogy mikor és hogyan kezd el az állam beleszólni a kultúrába, miért dönthet egy belügyminiszter a színházat érintő – s nem
csak gazdasági, adminisztratív – kérdésekben, magas rendű állampolitikai kér-

41
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dés. Mikó értelmezésében Tisza Kálmán a lokális érdekekkel szemben a tekintélyelvű állam képviselőjeként beleszólt a színház és a város autonómiájába.
Bármennyire is próbáltak elhatárolódni a központosított állami felügyelettől,
a választmány a szinte állandó deficit miatt igényt tart a királyi szubvencióra.
Emiatt évente számadást kellett küldeni és kérést kellett felterjeszteni a belügyminisztériumba. A regionális kulturális protekcionizmus előbb bemutatott megnyilvánulása mellett a már említett, Pesthez és a pesti Nemzeti Színházhoz viszonyuló kettős öndefiníciónak a másik aspektusa, a testvérintézeti meghatározás is jelen volt. Annak ellenére, hogy Korbuly Bogdán kezdeményezésére és
anyagi támogatásával felépült a nyári színkör azzal a céllal, hogy a társulatnak
ne kelljen a nyári idény alatt vándorolni, az tűnt a legjobb döntésnek, ha szerződést kötnek Nagyváraddal. Ehhez is szükség volt Tisza Kálmán jóváhagyására,
ezért a következőket terjesztették fel a minisztériumba: „részünkről sem magánvállalkozó kezére e nagy nemzeti ügyet bízni nem akarván – mert nemzeti szégyennek tekintenők, hogy amidőn Magyarországon több német színház van állandó, ne lehessen bát két magyar társulat együttműködését állandólag biztosítani”.42 Ennek megoldására két javaslatuk volt: a szubvenció megnövelése vagy
a Váraddal megkötendő szerződés jóváhagyása. A levél végéről nem maradtak el
az ügyért felelős miniszter megnyerését célzó sorok sem: „nagyméltóságod,
kinek eddigi közpályája legfényesebben arról tanúskodik, hogy a magyar államot magyarrá akarja is, tudja is tenni, ki a színházat mint országost és nemzetit
bízta a választmány őrködő gondjára.”43
Az 1870-es évek problémái az 1880-as évekre sem oldódtak meg. Ezért érdemes röviden kitekinteni erre az időszakra is. Mivel az intendatúra további
fennmaradása kezdett bizonytalanná válni és a választmány az állandósítás veszélyeztetése miatt nem akarta ismét vállalkozó igazgatónak kiadni a színházat,
1884-ben levelet írtak a belügyminiszternek. Ebben újból a pesti és a kolozsvári
intézmény testvéri viszonya jelent meg: „tekintvén a kolozsvári nemzeti színháznak országos eredetét, amely annak idejében az erdélyi rendek hazafias gondoskodásának tárgya volt, tekintve továbbá annak közmívelődési fontosságát, hogy
a budapesti nemzeti színház és színi tanoda kapcsolatában legyen még egy másik
mívelt közönségben működő magyar nemzeti színi intézet is.”44
Ezúttal is Tisza közbenjárást kérték a következő évi szubvencióért. Egyúttal
az a javaslat is felmerült, hogy bizonyos mértékig országos felügyelet alá vegye
a minisztérium a színházat. Ami azzal járt, hogy a választmány addigi formájában megszűnt, a belügyminiszter egy önálló és közvetlenül neki felelős intendánst nevezett ki és mellé egy öttagú választmányt. A következő évben, 1885ben felmerült a két intézmény közötti szorosabb kapcsolat. A pesti Nemzeti vezetősége Esterházy Kálmán intendánsnak levelet írt, amelyben a kolozsvári
42
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színház, a pesti Nemzeti Színház és a fővárosi színi tanoda közötti kapcsolatot
szerette volna erősíteni. Azonnal javasolt is kolozsvári szerződtetésre egy frissen
végzett növendéket.45
A kolozsvári igazgatóság szívesen vette az ajánlatot annak ellenére, hogy néhány évvel korábban éppen abból lett vita a két intézmény között, hogy a kolozsváriak szerződtettek két növendéket, akik még nem fejezték be a tanulmányaikat. Festetics Leó, a színi képezde igazgatója panaszt emelt a választmány
ellen, aki a következőképpen védekezett: „A választmány nem oka annak, hogy
nemcsak a nevezett, de általában a színi képezde növendékei közül többen időközben elhagyják az intézetet. Hogy Szacsvay [Imre] és Eibensűtz [Mari] a képezde ösztöndíjjal nem bíró tehetséges növendékei, kik ha ide nem, úgy bizonyára máshova szerződtek volna, történetesen éppen ide ajánlkoztak és szerződtek,
azt a választmány nem tartja oly dolognak, melyet maga részéről elleneznie kellene. Hanem azt megvárhatta volna a választmány, hogy a főigazgató úr ildomosabb hangon írjon egy oly országos hatóságnak, mint a választmány.”46
A tíz évvel későbbi együttműködési javaslattal az ilyen jellegű vitákat is
igyekezetek kikerülni. Amikor azonban ugyanebben az évben a kolozsvári színház nyugdíjalapjának az országos színészegyesület nyugdíjalapjával való egyesítésről ír levelet az államtitkár Esterházynak, a kolozsvári választmány részéről
ellenállásba ütközött: „Ami az itteni nyugdíjalapnak a színészegyesület nyugdíjalapjához való csatolását illeti, az elvileg már elhatároztatott Nagyméltóságod
által, és nemcsak kivihető, hanem az összes magyar színészet érdekében kívánatos is. Már csak az ebbeli módozatok és feltételek képezhetik megfontolás tárgyát, s e részben a kolozsvári nemzeti színház, mint a vidéki színházak felett
messze kimagasló különállása, tekintélye, úgyszintén nevezetes múltja méltán
igényelnek kellő számbavételt.”47
A választmány a színészek fizetéséből levont büntetéseket az országos nyugdíjalapnak kívánta adni. Volt azonban egy olyan része a kolozsvári alapnak,
amelyet „egyes hazafiak és honleányok által tett alapítványok”48 és járulékok
alkottak, s melyek „határozottan csakis ez intézet részére folyósíttatnak.”49 Ha
ezt elvinnék, akkor „azonnal megszűnne az erdélyrészi hazafiak és honleányok
további adakozási buzgalom”. Azaz van egy olyan saját vagyon, amely „a kolozsvári nemzeti színház kizárólagos tulajdona kell hogy maradjon, ebből külön
segélyalap alkotandó, melynek gyümölcsét csak a kolozsvári nemzeti színháznál
érdemesen szolgált vagy szolgálatképtelenné lett színi tag élvezheti.”50
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Noha sem a sajtó, sem az állam nem tartozott formálisan a kolozsvári színház
vezetőségéhez, mindkettőnek jelentős befolyása volt, amely ellen a színház
időnként küzdeni próbált. Máskor pedig kihasználta a sajtó által kínált nyilvánosságot és az állam által kínált előnyöket.

Összegzés
Tanulmányomban az 1870-es évek véleményalakító kolozsvári sajtóján és a
kolozsvári színház – sokszor a sajtóban is színre vitt – önértelmezésén, belső
vitáin keresztül olyan, a két médium által felkínált alternatív identitáskonstrukciókat igyekeztem körvonalazni, amelyek a nemzeti narratíva ellenében vagy
ezzel párhuzamosan konstruálódtak. A sajtóban és a színházi vezetés üléseit
tartalmazó jegyzőkönyvekben, a választmány vagy az intendáns levelezésében
megjelenő protekcionista diskurzusokban sajátos, erdélyi regionális identitást
körvonalazódott.
A korábban alig feltárt színházi anyagon és ezzel együtt a sajtón keresztül
láthatóvá válnak olyan modellek, amelyeket a nagyléptékű, monografikus munkák eltakarnak, uniformizálnak. Kolozsvár a kiegyezést követően is az ország
erdélyi régiójának fővárosaként tekintett magára. A helyi sajtóban megnyilvánult
az erdélyi irodalmi-értelmiségi fórum létrehozásának igénye. A színház is folyamatosan küzdött a pesti centralizáció és ennek anyagi és kulturális következményei ellen. Noha az egyes esetekben csupán lappangó, a nemzetitől differenciálódó identitásra való törekvés időnként – főleg a fordulópontot jelentő történelmi pillanatokban, vagy az olyan bizonytalan átmenetekben, mint amiben a
kolozsvári színház találta magát az 1870-es években – határozottan megnyilvánult, mégis érezhető a kettős kötődésre, a regionális és a nemzeti identitás összeegyeztetésére való törekvés, ami a többszintű identifikáció egymás melletti létezésének lehetőségét igazolta.
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A budapesti hajléktalanokról
Előítéletek a dualizmus korában
(Bálint Angelika)
Bevezetés
A 19. századi társadalmi folyamatok negatív vonatkozása a tömeges nagyvárosi szegénység megjelenése, melynek legsúlyosabb vetülete a hajléktalanság. A
témával foglalkozó történeti kutatásban rejlő kihívást a sajátos forrásadottságok
jelentik: a hajléktalanokról szóló információink legtöbbször közvetett forrásokból származnak, hatóságok, újságírók, politikusok szemén keresztül láthatjuk
őket. A leírások szerzői valamennyi esetben saját nézőpontjukból közelítenek a
kérdéshez. Dolgozatomban a szociálpolitikai diskurzus mellett az újságírók,
riporterek megközelítési módját vizsgálom.1 Kutatásom célja feltárni, hogy a
kortársak miképp észlelték és kezelték ezt a problémát, illetve hogyan vélekedtek a hajléktalanokról. A szociálpolitikai diskurzus, valamint a szegényekről
készített leírások elemzése rávilágít azokra a tényezőkre, melyek által a hajléktalanok bekerültek a városvezetés, illetve a középosztály látókörébe. Továbbá
feltárja a hajléktalanokkal kapcsolatos korabeli sztereotípiák tartalmi elemeit.

A hajléktalanság – fogalomhasználat
A hajléktalanok minden nagyvárosban a társadalmi hierarchia legalsó fokán
elhelyezkedő, legszegényebb réteget jelentik. Bár a jelenség könnyen felismerhető, az érintettek jól azonosíthatóak, a hajléktalanság mégis nehezen megragadható fogalom napjainkban csakúgy, mint a múltban. A hajléktalanság gyűjtőfogalom, különböző körülmények között élő embereket érint. Az eltérő viszonyokat a terminológia is megkülönbözteti. Eszerint beszélhetünk fedél nélküliekről,
effektív hajléktalanokról, lakástalanokról és otthontalanokról.2 Az általunk vizsgált korszakban sem kezelhetjük a hajléktalanokat homogén csoportként. A fogalom sokkal inkább szociális helyzetet jelöl, mint körülhatárolható társadalmi
réteget. A pontosabb meghatározáshoz ad segítséget a hatósági nézőpont vizsgá1

2

A sajtóorgánumok kiválasztásánál a Budapest bibliográfia adataira támaszkodtam. Ezenkívül
Csávolszky Lajos adománygyűjtő sorozatát követtem nyomon.
Győri Péter: Hajléktalanok –Szavak és számok hálójában. In: Beszélő. 10. évf. (2005), 3−4. sz.
62−73.
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lata, illetve támpontul szolgálhatnak még a szegényekről készített kortárs riportok.
A Fővárosi Tanács a lakáshiány és a túlzsúfolt otthonok vonatkozásában foglalkozott a hajléktalansággal. A lakáshiány által okozott problémák kezelésére
Lakásügyi Bizottságot alakítottak. Az itt elhangzott felszólalásokból arra következtethetünk, hogy a korban meglehetősen tágan értelmezték a hajléktalan jelzőt.
Hajléktalanként kezelték a bizonytalan lakáskörülmények között élőket, azaz az
ágybérlőket, a túlzsúfolt és pincelakások lakóit, az éjszakai tömegszállásokon,
szükséglakásokban alvókat, továbbá azokat is, akik nem lakás céljából készült
épületekben éltek. Az otthontalanok számát növelte a kilakoltatások során utcára
került személyek tömege, a parkokban, továbbá a köztereken éjszakázók csoportja is.
A fentiekhez hasonló fogalomhasználat jellemző a fővárosi szegénységről tudósító riportokban is. A szerzők egyaránt ide sorolták az ágybérlőket, a menhelyek lakóit, továbbá azokat, akik köztereken, vagy félkész épületekben töltötték
az éjszakát. Mind a politikusok, mind a kérdéssel foglalkozó újságírók, írók a
munkásosztály sajátjának tekintették a problémát. A kérdés a fővárosba érkező
napszámosokat, idénymunkásokat, illetve munkanélkülieket fenyegető veszélyforrásként került a szociálpolitikával foglalkozó szakemberek látókörébe; legtöbbször szoros összefüggést feltételeztek a hajléktalanság és a bűnözés között.
A zsúfolt lakásokban, menhelyeken, parkokban, illetve barlangokban élők
körülményei azonosak voltak. Közös jellemzőjük volt az élethelyzetek folyamatos változása is. Gyakran előfordult, hogy egy otthon nélküli személy nem az
ágybérletet választotta, hanem a menhelyet, vagy a költségek megtakarítása és
az ellenőrzés elkerülése végett a szabadban töltötte az éjszakát. Az ágybérlőket,
a zsúfolt lakások lakóit a lakbér elmaradása miatt, illetve hatósági úton is kilakoltathatták. Ilyenkor az érintettek átmenetileg az utcán vagy szükségbarakkokban éltek. Valamennyi hajléktalan közös jellemzője volt az állandó mozgás, a
folytonos vándorlás, illetve az életkörülmények instabilitása.

Urbanizáció és marginalizáció
Budapest népességszáma a városegyesítéstől a századfordulóig tartó időszakban megkétszereződött.3 A növekedés forrása a természetes szaporulat mellett a
folyamatos bevándorlás volt: a főváros ipari, gazdasági központként vonzotta a
mezőgazdasági munkából kiszoruló tömegeket. Az ipar azonban nem tudott
elegendő munkahelyet biztosítani, emiatt a munkások jelentős része alacsony
bérért dolgozott, foglalkoztatási biztonság pedig nem létezett.4 Az építőipar sem
3

Bácskai Vera–Gyáni Gábor–Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig. Budapest
Főváros Levéltára, Budapest, 2000. 142.
4
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a szegénypolitika történetéből. Magvető, Budapest, 1998. 22.
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tudta nyomon követni a népességszám rohamos növekedését, így az 1870-es
évektől már szembetűnő a főváros túlzsúfoltsága.5 A budapesti lakáshiány az
európai átlag felett volt, bár a nyugati fővárosoknak is hasonló problémákkal
kellett szembenézniük. A felvázolt folyamatok tömeges nagyvárosi szegénységhez vezettek, nyomornegyedek alakultak ki. Ez a társadalmi probléma Európaszerte jellemző volt.
A lakáshiány és a nagyvárosi szegénység Anthony Sutcliffe szerint a 19. században elkerülhetetlen velejárója volt a fővárosi létnek.6 Mivel a fővárosok
rendszerint az ország legnagyobb városai voltak, vonzáskörük is sokkal kiterjedtebb volt. A szerző a problémák gyökerét a magas telekárakban jelöli meg, aminek következtében mind a magán, mind a közterek túlnépesednek. A városba
özönlő munkások és egyéb alsó rétegek alacsony jövedelme nem kompenzálta
az árakban megmutatkozó különbségeket. Ez a jelenség vezetett a nagy kiterjedésű nyomornegyedek kialakulásához. Felszámolásuk valamennyi esetben bizonytalan volt és hatalmas kihívást jelentett. Az 1880-as évektől a munkástüntetések hatására Európa-szerte növekedett a hatóságokra gyakorolt nyomás, mindinkább sürgető feladattá vált a szociális törvények kidolgozása.7

A szociálpolitika jellemzői
A 19. század első felében a szegénység nem feltétlenül kötődött a munkaviszonyhoz, a bizonytalan keresetű bérmunkások is marginális helyzetbe kerültek.
A jelenség az ipari társadalomhoz, elsősorban a városi létformához kötődik. 8
Mindez új társadalompolitikai stratégiákat igényelt, egyúttal átalakította a szegénységről való gondolkodás formáit.
A jótékonyság gyakorlása a korábbi évszázadokban a valláshoz kötődött. A
keresztényi könyörületesség eszméjét a 16–17. század folyamán vette át a morális és rendészeti szempontú megközelítés.9 A 17. század végén és a 18. század
elején a liberális gondolat a munka fogalmát állította a középpontba, hiányát
tekintették a szegénység forrásának. Ezen a logikán alapult a jótékonyság rend5

l. Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten 1870−1948. Napvilág, Budapest, 2008. 389.
6
Sutcliffe, Anthony: A környezet ellenőrzése és tervezése az európai fővárosokban 1850−1914
között: London, Párizs és Berlin. In: Gyáni Gábor (szerk.): A modern város történeti dilemmái.
Debrecen, 1995. 109−126.
7
Harloe, Michael: The people's home? social rented housing in Europe & America. Oxford, 1995.
26.
8
Castel, Robert: A szociális kérdés alakváltozásai: a bérmunka krónikája. Max Weber Alapítvány,
Budapest, 1998. 197−201.
9
Gyáni Gábor: A regulázó gondoskodás. In: Léderer Pál−Tenczer Tamás–Ulicska László
(szerk.)„A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok…” Koldusok, csavargók, veszélyeztetett
gyerekek a modernkori Magyarországon. Új Mandátum, Budapest, 1998. 13.
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szere is.10 A 18. század második felétől a csavargók és a koldusok esetében a
szegénypolitika hangsúlya eltolódott, az állam egyre inkább szerepet vállalt a
probléma kezelésében, az ellenőrzés igényén túl normalizálási törekvéssel lépett
fel.11 A társadalom deviáns elemei esetében már nem az volt a kérdés, hogyan
lehetne jelenlétüket megszüntetni, sokkal inkább az, miként valósítható meg
integrálásuk a modern gazdasági és társadalmi rendszerbe.12
A nem tolerált viselkedésformákat törvényi úton és a rendőrség segítségével
próbálták felszámolni. A fegyelmező társadalom létrehozta azokat az elzárásra
kialakított intézményeket, melyek alkalmasak voltak a felügyelet és az erkölcsi
átnevelés megvalósítására.13 A modernizmusnak ezeket a tereit Foucoult úgy
jellemezte, mint amelyekben megszűnnek az elzáró, a büntető és a fegyelmező
intézmények közötti határok.14 A pauperizmus megjelenése tovább növelte az
ellenőrzés igényét. A szegények környezetének determináló hatást tulajdonították, a rossz életkörülményeket a szükségszerű erkölcsi romlás képzetével társították.15 A társadalompolitika ebből kifolyólag erkölcsi természetű, hangsúlyos a
nevelő, gondoskodó szerep. A szegényeket szellemileg kiskorúnak tekintették,
úgy gondolták, a társadalom feladata, hogy gyámságot gyakoroljon felettük.16
A segélyezés kategorizáló módszereken alapult. A gyakorlat Angliában alakult ki elsőként az 1880-as években, majd a többi európai országban is elterjedt.17 A társadalomkutatók által létrehozott osztályok közötti megkülönböztetés
egyik kulcsmotívuma az egyén felelősségének megállapítása, azaz, hogy az illető önhibáján kívül, az urbanizáció és iparosodás hatásai miatt kerültek-e szegénységbe, vagy személyiségének negatív jellemvonásaiból, erkölcsi és intellektuális hiányosságaiból kifolyólag.
A magyarországi szociálpolitikai gondolkodás illeszkedik a felvázolt európai
gondolatmenethez, kulcsfontosságú az ellenőrzés igénye és a morális megközelítés. A segélyezés jogi kereteit a községi törvények adták. (1871. évi XVIII. tc. és
1886. évi XXII. tc.), melyek az illető községek feladatkörébe sorolták a szegények ellátását.18 A segélyjogosultság megszerzéséhez két év (1886-tól négy év)
10
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helyben lakás és adófizetés volt szükséges. A fővárosi szociálpolitika számára
komoly gondot jelentett a segélyre szorultak széles köre, mely a középosztály
alsó rétegeitől az egzisztencia nélküliekig terjedt.19 A szegényügy kezelésének
hatékonyabbá tételét célozta az 1905-ös szabályrendelet, mely meghatározta a
segélyre jogosultak körét, létrehozta a szegénygyámok intézményét, egyúttal
decentralizálta a főváros szegényügyének hatósági kezelését, első fokon a kerületek feladatkörébe utalva az ellátást.20
A szociális ellátását formailag zárt és a nyílt segélyezésre osztották. Előbbi az
intézményi elhelyezést foglalta magába, míg utóbbi pénz- vagy természetbeli
segélyt jelentett, melyet havonta vagy eseti jelleggel adományoztak. A segélyek
kiosztásának elvi alapját a szegények kategóriákba sorolása jelentette; a fő törésvonal az érdemes és érdemtelen szegények között húzódott. Az intézményesített jótékonyság bármely formájára csak az számíthatott, aki önhibáján kívül
került nyomorba. A „tisztes szegények,” azaz betegek, idősek és gyermekek
voltak a segélyre jogosultak főbb csoportjai. Az érdemtelen szegényeket a társadalom élősködőinek tekintették, aki munkaképesek voltak ugyan, mégsem dolgoztak. Magatartásukkal és jelenlétükkel veszélyeztették a társadalmi rendet. A
két kategória gyakorlati elkülönítése a szegénygyámokra hárult, akik személyes
látogatások, tapasztalatok alapján tettek javaslatot a kerületi elöljáróságoknak a
segély mértékének és formájának megítélésére. A fenti rendszerbe illeszkedett a
hajléktalanokkal kapcsolatos gondolkodásmód. A következő fejezetben a fővárosi politikusok nézőpontján keresztül vizsgáljuk a felvázolt elvek gyakorlatban
történő megnyilvánulását.

A városvezetés nézőpontja
A hajléktalanság problémája a lakáshiány kapcsán került a városatyák látóterébe. Az első átfogó lakáskoncepció Neményi Ambrus nevéhez fűződik. 21
Neményi a Fővárosi Tanácshoz intézett interpellációjában felhívta a városvezetés figyelmét a lakáshelyzet által okozott problémákra. Érvelésében a közbiztonság megőrzésére és Budapest reprezentációs szerepének védelmére helyezte
hangsúlyt. Felszólalásának hatására 1883 júniusában a Fővárosi Tanács Lakásügyi Bizottságot állított fel, Neményi Ambrust kérte fel javaslattétel kidolgozására.22 Neményi koncepciójának megfogalmazása során kitért a hajléktalanok
jellemzésére:
19
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„Van ugyanis Budapesten az úgynevezett flottans lakosságon kívül (mely különben nem áll mindig éppen csavargókból, hanem melyhez nálunk gyakran még
műveltebb egyének és a jobbmódú osztályok számos, ruinált existencziája is
csatlakozik) egy nagy (többnyire tótajkú) munkástömeg, mely az évnek csak egy
részében tartózkodik itt. Munkájuk jóravaló, egészen chinaiasan fukarkodó nép
ez, mely lakást soha sem fogad, hanem a fővárosban való tartózkodás ideje alatt
ezen tömeges szállókban tölti éjjeleit. Közkórházainkban gyakran első tekintetre
felismerik az ily helyekről érkező egyéneket.”23
Neményi a hajléktalanságot alapvetően az idénymunkásokat fenyegető problémaként kezelte. Nem szűkítette csupán egyetlen a rétegre a jelenséget, nyilvánvalóvá tette azonban, hogy a fővárosi hatóságok feladata a munkásosztály
alsó rétegének lakáskörülményinek javítása. A csavargók, koldusok ügye továbbra is rendészeti problémaként jelent meg.
Az 1890-es években Gerlóczy Károly előterjesztése és a koleraveszély adott
újra nagyobb nyomatékot a lakásügynek. Gerlóczy interpellációját követően a
belügyminiszter leiratban fordult a fővárosi tanácshoz, melyben a legsúlyosabb
problémaként a nyomortanyák egészségügyi, higiéniai viszonyait nevezte meg.24
A zsúfolt lakások, pincehelyiségek rendészeti úton történő kiürítését alkalmatlannak és elégtelennek találta, a járványok terjedésének megfékezéséhez a viszonyok gyökeres javítását tűzte ki célul.
Gerlóczy Károly jelentésében az 1891. évi népszámlálás adataiból kiindulva
a zsúfolt lakásokban élők számát 60 000 főre becsülte, munkaviszonyaik, életkörülményeik alapján három kategóriába sorolta őket:
1. „Az elsőbe azok tartoznak, a kiknek egyáltalán semmijük sincsen, legtöbbnyire magában álló munkások, a kik állandó keresletet nem találnak s épp ezért
folyamatosan vándorolnak”25 Gerlóczy nézete szerint számukra nagyobb jelentőséggel bírt a lakhatás alacsony költsége, mint az egészséges életkörülmények.
Ők voltak azok, akiket leginkább ágyrajáróként, ironikusan padlóra járóként
neveztek. Számukra tartották szükségesnek menhelyek és szükséglakások létesítését.
2. „A második csoport: nincsen bútoruk, nem kívánnak ugyan teljesen önállóan magukban lakni, de szeretnék, ha olcsó, egészséges, tiszta s viszonylag kényelmes lakásban másod- vagy harmadmagukkal lakhatnának, a hol csekély,
talán csak egy kis bőröndben tartott holmijukat is biztonságba helyezhetnék”26
Ez a csoport Gerlóczy szerint a körülmények hatására folyamatosan csökkentette
elvárásait, a környezet káros befolyása pedig a kriminalizálódás veszélyével járt.
23
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Számukra a házak udvaraiban felállított könnyebb szerkezetű épületeket tartja
megoldásnak.
3. „…akik akarnak is önállóan, csakis családjukkal külön kis lakásokban
lakni, ha a lakás évi bére jövedelmük ezen célra felhasználható részét túl nem
haladná.”27 Számukra a munkásházak építése tűnt a legalkalmasabb megoldásnak, ahol a családok külön-külön, a polgári normáknak megfelelő lakáskörülményeket tudtak kialakítani.
Gerlóczy jellemzése tükrözi az elégtelen lakásviszonyok közt élőkről alkotott
sztereotípiákat. Erkölcsi alapon ítélte meg őket, véleménye szerint a lakáshelyzet, valamint a családi állapot determinálta az egyén jellemét, továbbá kriminalizáló tényező is lehetett.
A századfordulót követően a lakáshelyzet tovább súlyosbodott. A lakbérek
emelkedtek, egyre gyakoribbá váltak a fizetéselmaradás miatti kilakoltatások,
ami ellen az érintettek lakósztrájkokkal tiltakoztak. A lakásügy megoldását
Bárczy István, Budapest polgármestere (1906−1919) a főváros aktív részvételével képzelte el. Érvelésében a zsúfolt lakások által okozott veszélyeket hangsúlyozta, kiemelve, hogy az embertelen körülmények között élők éjszakai szállásai
nem tekinthetők otthonnak. Az otthon és a szálláshely megkülönböztetése a polgári igények miatt kap külön nyomatékot, a 19. századtól a privát szféra elkülönítése (aminek ház vagy a lakás biztosít teret) a közszférától fontos elemévé vált
a főváros közép- és nagypolgári mentalitásának, és erre a tömeges lakások egyértelműen alkalmatlanok voltak.28
A jelenség hangsúlyozása alkalmas volt az illetékesek meggyőzésére arról,
hogy a lakásügy kérdésében sürgős lépésekre van szükség. A rossz lakásviszonyok és zsúfoltság azonban nemcsak a legszegényebbeket érintette, a polgári
középosztály tagjai szintén megtapasztalták a zsúfoltságot és a magánéleti tér
szűkösségét, még ha ez esetükben nem is jelentkezett olyan súlyos tünetekkel,
mint az alsóbb osztályoknál. Ezt a szűkösséget oldotta fel részben a kávéházak
intézménye, mely nyilvános térként adott lehetőséget az egyéni elkülönülésre.29
A polgármester gondolatmenetét követte Ferenczi Imre szociálpolitikus és
lakásreformer abban a fővárosi lakásügyről szóló tanulmányában, melyben olvasói félelemérzetére apellált. Felsorolta azokat az otthontalanság által jelentett
veszélyeket, melyek az egész társadalomra hatással voltak. A deklasszálódás
folyamatát, a járványok terjedésének módozatait mutatta be. A szegények otthonait, a nyomortanyákat a századfordulót követően is a ragályos megbetegedések
fészkeinek tekintették. Ferenczi kifejtette, hogy a szegények maguk is hordozói
az olyan ragályoknak, mint a tuberkulózis vagy a szifilisz. Fertőzést terjesztenek
27
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az utcákon, ezen felül veszélyt jelentenek a házba bejáró varrónők, szállítók,
(mészáros, pék, fűszeres segédek) mosó- és vasalónők is.
A kifogásolható életkörülmények a századelő reformerei szemében is a bűnözői magatartás előidézői voltak. Ebben az esetben azonban a jelenség már túlmutat a vagyon elleni és a szexuális bűncselekményeken, politikai tartalommal is
bővült. Ferenczi a szociális mozgalmak veszélyét ecsetelte, amelyek az egész
társadalom ellen irányultak, s a fennálló rendet veszélyeztették. A sztrájkokban a
gazdasági fejlődés akadályát is látta. A béremelést szorgalmazó és a folyamatos
drágulás ellen irányuló tiltakozások megállítására reálpolitikai szempontból a
legalkalmasabbnak a gyökeres lakásreformot tekintette.30
A korszakban a főváros hajléktalanokat érintő politikáját mindvégig meghatározta a kategorizáló látásmód, mely segítségével elkülönítették a társadalom
hasznos polgárait a veszélyes elemektől; így határozták meg a segélyre jogosultak körét. A betegségek terjedéséről folytatott korabeli nyilvános viták fontos
hivatkozási pontját a rossz életkörülmények és a járványok terjedésének kölcsönhatása jelentette. A veszélyek hangsúlyozása mind a politikusokra, mind a
társadalomra meggyőző erővel hatott. Felhívta a figyelmet a lakáshiány és a
hajléktalanság problémájára.

Hajléktalanok ábrázolása a sajtóban
A hajléktalanok ábrázolásmódjainak vizsgálatakor figyelembe kell vennünk,
hogy az egyes korszakokban a szerzők milyen nézőpontból közelítették meg a
kérdést. Lénárt Imre a társadalmi szemléletváltozások fordulópontjait a sajtóban
megjelent írások alapján határozta meg, vizsgálatában tízéves periódusokat különített el.31
Az 1860-as években az újságírók hangvételét a távolságtartás mellett a megértés jellemezte. Az 1870-es években változott a helyzet. Ekkor fogalmazták
meg azt a véleményt, mely szerint a szegények veszélyes elemei a társadalomnak. Ugyanakkor élethelyzetükért nem tették őket felelőssé, a kortársak szerint
önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. A szélsőségesen negatív ábrázolás,
amely ijesztőnek és állatiasnak mutatja be a hajléktalanokat, egy későbbi időszakra, az 1880-as évekre jellemző. Szintén ekkor jelent meg az az előítélet,
mely szerint a hajléktalanság a nemzetiségek, különösen a fővárosba érkező
szlovák idénymunkások problémája. Lénárt mindezt a munkáspárt megerősödésével hozta kapcsolatba, a hatalom védelmi reakciójának tekintette.
A következő fordulópontot az 1890-es évek szemléletváltása jelenti. A veszély és fenyegetettség hangoztatásával párhuzamosan ismét megfigyelhető bi30
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zonyos fokú együttérzés, empátia. Formája azonban eltért a korábban tapasztaltaktól. Táptalaja ezúttal azonban nem a középrétegek deklasszálódástól való
félelme. A századforduló éveiben a hajléktalanok iránt tanúsított szimpátiát a
rendőri túlkapások váltották ki. Lénárt Imre szerint a negatív ábrázolásmód és az
ellenséges megközelítés általában akkor erősödik meg, amikor a hatalom veszélyeztetve érzi magát valamilyen társadalmi megmozdulás – például az arató- és
cselédsztrájkok, esetleg munkástüntetések – miatt.
A következőekben egy jótékonysági célú cikksorozatot követünk nyomon,
amely az Egyetértés című lap hasábjain indult 1886 novemberében. Célja anyagi
támogatás gyűjtése volt egy újabb menhely felállításához. A lap a függetlenségi
ellenzék sajtóorgánuma volt, társadalomról alkotott képét liberális eszmék határozták meg. A cikksorozatnak köszönhetően konkrét példán keresztül válik megragadhatóvá a mozzanat, mely során a riporter rádöbben a hajléktalanság borzalmaira. A tárcarovatok szerzője ismeretlen, sem álnév, sem monogram nem
jelzi kilétét. Írásaiban egy ismeretlen, veszélyes területre kalauzol, a döbbenet és
a félelem vegyes érzete adakozásra buzdítja a lap olvasóit. A sorozat elemzése
által pontosabb képet alkothatunk a hajléktalanok megítéléséről, továbbá az olvasói leveleknek köszönhetően lehetőségünk nyílik a cikkekben alkalmazott
narratív stratégia meggyőző erejének vizsgálatára is. Megtudhatjuk, mely élethelyzetek, milyen jelenségek keltettek szánakozást, részvétet vagy akár félelmet
a levélírókban.
A szerző a hatóságok által kilakoltatott emberek viszonyait mutatja be. A felvezetésben a képzelet és valóság közötti szűk határvonalon vezeti olvasóit, írásának megdöbbentő ereje abban rejlik, hogy az általa feltárt valóság a regényírói
képzeletet is felülmúlja. A tudósítás helyszíne az újpesti rakodópart, a közeli
gyárak környéke. Ez a városrész már kívül esik a fővárosi civilizáció határain,
elhagyatott, ismeretlen terület. A nyomornegyedek elhelyezkedéséről készült
leírások a korszakban általában hasonló stratégiát követtek. A „Szegénység országának” határait fizikailag az infrastruktúra megszűnése jelzi. Kóbor Tamás
cikkében a határvonalat a vasúti sorompó jelöli, melyen túl már csak szeméttelepek találhatók.32 Az Egyetértés szerzője szintén utal a modern közlekedés hiányára: a Viktória gáton túl már nincsenek ösvények és csapások sem. Balla Jenő
a menhelyhez vezető utat festi le hasonlóképpen: „…messze elhagytuk a lüktető
élet lármáját, a környezet primitívebb, a modern kortól legalább ötven esztendővel elmaradottabb képet mutatott.33
A vizsgált cikksorozat meghatározó eleme a borzalomkeltés, az embertelen
viszonyok részletes lefestése. A riporter fokozatosan egyre mélyebbre hatol a
hajléktalanok világában, a tűz körül melegedők csoportját követően a deszkabódék lakosait ismerteti. A hatásfokozás eszköze a leírásban legutoljára hagyott
32
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jelenet, a Pannonia gőzmalom kazánjaiból kifolyó víz csatornáiban fekvő emberek bemutatása. Az első cikkben a jelenet leírására szorítkoznak, a következő
számban azonban már a körülmények részletezése mellett reménytelen hangvétel jelenik meg: „Bent, a jó meleg, ragálylyal tele büzhödt mocsárban. Nyakig
ülnek benne és alusznak, hogy fel se lehet költeni őket. Hiába minden fáradság,
azok ugyan onnan ki nem jönnek, utánok meg ilyen polgárembereknek nem lehet
bemenni. Nincs módja a kapaczitácziónak.”34
A nyomornak ezen a legvégső fokán a szerző véleménye szerint már nem lehet segíteni. A csatornában fürdőző hajléktalanok képe toposzként kíséri végig a
korszakot, a sajtóban visszatérő motívumként van jelen. 1888-ban Podmaniczky
Frigyes és Neuschloss Ödön az Alföld utcai menhely megnyitásakor tartott beszédében szintén hivatkozott erre a képre.35 Hasonló körülmények tipikus velejárói a korszakban a hajléktalanok ábrázolásának. Emberhez méltatlanul csatornákban alszanak, földalatti járatokban és barlangokban élnek, szeméttelepeken
guberálnak. Ezeket a területeket a szerzők oly módon kötik össze (és egyúttal
szembe is állítják) a fővárosi civilizációval, hogy közbeiktatják a város tisztulásának folyamatát: „[…] ezek a szekerek bejárják a nagyvárost és kihoznak onnan
mindent, a mi értéktelen, a mi piszkos és egészségtelen.”36 A szemeteskocsikon
és csatornákon keresztül a főváros megtisztult a szeméttől, ami ebben a vonatkozásban nemcsak a tárgyi hulladékot jelentette. Vele együtt vonultak ki a társadalmon kívüli egyének is, ilyen formában önként megtisztítva a várost a nem
kívánatos elemektől. A Duna partján élő hajléktalanok bemutatása során az
Egyetértés szerzője erősíti olvasóiban a fenyegetettség érzetét is, az általa leírt
emberekben a nyomor hatására elvadulnak, alkoholistává válnak, innen pedig
egyenes út vezet a bűnözői életformához.
A „szívfacsaró” leírás hatására 50 forintos adomány érkezett a lap szerkesztőségéhez egy névtelen adakozó jóvoltából. Ennek apropóján a következő cikk a
hajléktalanok elhelyezésének problémájával foglalkozott. Első körben a szükségbarakkok tűntek megfelelő megoldásnak. Az adományból szállásdíjat fizettek, ám a szükséglakásokban történő elhelyezés egyfelől az érintettek ellenállásán bukott meg, másfelől a hatóságok bürokratikus útvesztői tették jóformán
lehetetlenné. Ezt követően kezdett a lap a menhelyek létesítésének kérdésével
foglalkozni. Egy olvasói levél hatására indult meg a gyűjtés, melynek célja a
menhely mielőbbi megépülésének elősegítése volt.37
A figyelemfelkeltő cikkek elérték hatásukat, az embertelen helyzetről festett
sötét kép hatott az emberek érzelmeire. A szerző a leírásba szúrt költői kérdések
formájában szólította meg az olvasók lelkiismeretét. Az olvasók figyelmét a
34
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szánalomkeltő és megbotránkoztató elemek mellett a kolerajárvány terjedése,
illetve a közbiztonság megóvása iránti igény a hajléktalanok irányába fordította.
Mindezt fokozta a karácsonyi számban megjelent tárca, amely az otthon melegét
éles ellentétbe állította a tél dermesztő hidegével.38

Szociális riportok
A nagyvárosi szegénységet bemutató tudósítások egyik formája a szociális
riport volt. A műfaj jellegzetessége, hogy terepmunkán alapul, a szerzők személyes élményeiket, adatgyűjtéseik eredményeit osztják meg olvasóikkal. A szociális riport egyik korai és jól ismert példája Henry Mayhew London Labour and
the, London Poor című könyve, mely célja a társadalom alsó rétegének élethű
bemutatásán túl a közvélekedésben élő téves információk eloszlatása.39 Magyarországon az 1890-es évektől jelentek meg hasonló írások, közülük a legnépszerűbbek a Tábori−Székely szerzőpáros munkái. Tábori Kornél a Pesti Napló bűnügyi tudósítójaként kezdte újságírói karrierjét. 1905-től szociofotókat készített
több lap számára. (Vasárnapi Újság, Tolnai Világlapja, Az Érdekes Újság).40
Tábori a szegénységet valamennyi művében a kriminalitással kötötte össze. A
bűnözők iránti érdeklődése kialakulásához saját tapasztalatai is hozzájárultak.
Fiatalkorára visszaemlékezve beszámolt első fővárosi útjáról, mely során a Gellérthegy egyik barlangjában két hajléktalan kirabolta őt. A visszaemlékezés szerint mindez meghatározó élmény volt pályája szempontjából.41 Székely Vladimir
1896-tól a fővárosi rendőrség munkatársa, rendőrfogalmazó, 1918-ig a rendőrség sajtóirodájának vezetője volt.42 Tábori Kornél és Székely Vladimir közösen
készített riportjait a Bűnös Budapest ciklus kiadványaiban publikálták.
A kötetek fő témája a bűnesetek tipizálása, illetve a „gonosztevők” világának
bemutatása. Mivel a szegénységet mindkét szerző a kriminalitás oldaláról közelítette meg, műveikben nem részvéttel, illetve a realisztikus megismerés igényével közelítettek a szegényekhez, mint ahogy azt Mayhew tette. Tábori és Székely
motivációja elsődlegesen az volt, hogy felhívják olvasóik figyelmét az utcán
jelen levő veszélyekre, illetve figyelmeztessék arra, hogy ők maguk is könnyen
áldozattá válhatnak. A szegények helyzetének bemutatása ehhez képest másodlagos, azt a célt szolgálja, hogy a veszélyes elemek azonosíthatóvá váljanak.
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Életkörülményeiknek bemutatás által adnak magyarázatot a bűnözői magatartás
kialakulására: „De természetes, hogy a létért való küzdelemben keskeny ösvényen haladnak, a
melyről – nem csoda − könnyen letévednek, s a bűnbe
esnek.”43Írásaiknak nem a szánalomkeltés volt a fő célja, hiszen elfogultak voltak a szegényekkel szemben. Hangvételük könnyed, az elbeszélés sok helyen
anekdotikus jellegű, gyakran konkrét példákon keresztül mutatták be a bűnügyeket és a bűnözők módszereit.
Szántó I. Béla a Gyermekvédő Liga titkáraként tevékenykedett. Táborival
közösen megjelent kötetük A nyomor és bűn a gyermekvilágban. A kötetben
hangsúlyos a környezet és életmód bűnözésre predesztináló szerepe.
Szintén a budapesti szegénység bemutatásával foglalkozik Antal Gézáné Túl
a palotákon című könyve, amelyben a pesti nyomortanyákról készített riportjait
gyűjtötte össze. Írása szánakozó, részvétnyilvánító hanggal kezdődik, az emberbaráti megközelítés ellenére azonban mégis elismeri, hogy ez a világ ijesztő.
Tagjai zárkózottak, álruhát kell öltenie ahhoz, hogy szóra bírja őket. A kezdeti
szimpátiát a riportokban a megrökönyödés és az ítélkezés hangja váltja fel. A
szociális riportok szerzői csakúgy, mint a városvezetők, a munkásosztály alsó
rétegével azonosították a hajléktalanokat, azonban sokkal szélesebb foglalkozási
skálán mutatták be őket. Tipizálással segítették az olvasó eligazodását az „idegenek, kalandorok és munkakeresők zagyvalékában”44 A nyomortanyák korábban ismeretlen világába kalauzolnak, számos tipikusnak tekinthető életutat sorakoztatnak fel. Az egyes eseteket több nézőpontból ítélik meg, a személyes felelősség hangsúlyozása mellett a körülmények kényszerítő erejének is döntő szerepet tulajdonítanak.
A sztereotípiák közös tartalmi elemei
Etnikai dimenzió
A hajléktalanokhoz mind a politikusok, mind az újságírók nemzetiségi megkülönböztetést is társítottak. Az 1880-as évektől jelenik meg az a nézet, mely
szerint ez az élethelyzet többnyire a szlovák munkásokat érintette. Az etnikummal való azonosítás többek között összefüggött a hajléktalanokhoz társított negatív előkép megerősítésével. A veszélyt jelentő emberek csoportja a társadalmon
kívül él, nem tartozik a nemzeti közösséghez sem, vagyis nem magyarok. 45 A
fenti gondolatmenet önmagában még nem ad magyarázatot arra, hogy a Budapesten élő nemzetiségek közül miért pont a szlovákokhoz kötődik a hajléktalan-
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ság stigmája, mint ahogy arra sem, miért tud ez az érvelés meggyőző erővel
hatni a társadalomra.
A kérdés megválaszolásához a fővárosba vándorló szlovákok helyzetét vizsgáltuk meg. Az 1870 előtt bevándoroltak 20−25 százaléka volt szlovák.46 Többségük az északi hegyvidéki megyékből érkezett (Árva, Liptó, Turóc, Hont, Szepes), az elvándorlás hátterében a tőkés háziipar válságba kerülése állt. 1880 után
a szlovákok fővárosba áramlásának intenzitása csökkent, egyidejűleg megnőtt az
Amerikába irányuló kivándorlás.47 1880-ban a szlovák anyanyelvűek aránya a
főváros népességéhez viszonyítva 6,1 százalék volt, a későbbiekben ez az arány
folyamatosan csökkent; 1910-re már a felénél is kisebb volt.
A szlovákok tehát viszonylag nagy arányban képviseltették magukat a bevándorlók között. Számarányuknál azonban jelentősebb tényező, hogy 80 százalékuk
a proletariátushoz tartozott, ipari munkások, napszámosok és házicselédek voltak.48 Mivel a hajléktalanságot és a lakásnyomort is a proletariátus problémájának tekintették, ezzel magyarázható a hajléktalanoknak a szlovákokkal történő
azonosítása. Az etnikai csoport marginalizálódótt tagjainak helyzetét vetítették ki
az egész csoportra. Az otthontalan, nyomortanyákon élő szlovákok képe hozzájárulhatott ahhoz a Gyáni Gábor által leírt folyamathoz, mely a századfordulóra a
nacionalizmus megerősödéséhez, a nyelvi és kulturális sokszínűséggel szembeni
ellenérzéshez vezetett: „A nacionalista érzelmek és diskurzusok 20. század eleji
burjánzása abból a sokakban gyökeret vert, félelemérzettel vegyes aggodalomból
táplálkozott, amelyet a szláv és zsidó „idegenek” irritáló jelenléte keltett bennük.” 49
Az ábrázolás eszközei
A hajléktalanok megjelenítésének eszközei mind a sajtóban, mind a szociális
riportokban tartalmaz közös elemeket, melyeket gyakran alkalmaznak a politikusok is. A karakterológia alapvető eleme az emberi vonások elvesztése. Külsejüket a szegénység alakítja át, a leírások alanyai „toprongyos alakok, akikről lerí a
nyomor”.50
Elvadult természetüket és civilizálatlanságukat ruházatuk és testük rendezetlensége jelenítette meg. Állandó jelző a kócosság, a rongyos ruha és a kellemetlen szag, amit a tisztálkodás hiánya mellett a túlzott alkoholfogyasztás idézett
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elő. Gyakori vádként merült fel tisztátalanságuk. A szabad ég alatt élők számára
szinte lehetetlen volt a rendszeres mosakodás. A zsúfolt lakásokban a fürdőszoba
és a privát tér hiánya mellett az épület állapota sem tette lehetővé a tiszta környezet biztosítását, illetve a gyakori tisztálkodást, vagy mosást. A rossz higiénés
viszonyok a teljes városi népességre hatást gyakoroltak, hiszen a fertőzések,
betegségek legfőbb előidézői voltak.
A szegények kevésbé voltak ellenállóak, mint a jómódúak, immunrendszerük
gyengébb volt, így könnyebben megbetegedtek. A hajléktalanokról szóló írások
szerzői a megfelelő fizikai-környezeti feltételek hiánya mellett az igénytelenséget is hangsúlyozták. Bár az otthontalanok (beleértve az ágybérlőket is) többsége
vidékről érkezett a fővárosba, a hajléktalanok tisztálkodási szokásairól folytatott
vitában a falusi származás nem merült fel érvként. A gyatra higiéniás viszonyokat a szegénységnek tulajdonították. A hatóságok és a társadalom egyéb csoportjai számára a testi elhanyagoltság a lélek tisztátalanságával párosult, a piszkos
megjelenést gyakran a bűnözői életmóddal azonosították: „De nemcsak a testre,
a lélekre is elragad a környezet szennye. Sehol sem tenyészik jobban a vétek és a
bűn, mint a tisztátalan elemben. A tisztaság érzetével az önbecsülés utolsó nyoma is elenyészik és fokról fokra süllyedve a társadalom ellenségévé válik.51
A hajléktalanok negatív megítéléséhez előnytelen külsejük mellett magatartásuk is hozzájárult. Mozgásukat leggyakrabban a „vánszorognak”, „tántorognak”
igékkel jellemezték. Ezzel gyengeségükre és tehetetlenségükre, valamint a legtöbbjükre jellemzőnek vélt súlyos alkoholizmusukra utaltak az újságírók. A hajléktalanok máshogy viselkedtek a nyilvános tereken, mint azt a korszak normái
megkövetelték. A helytelenített utcai magatartásformák közé tartozott a koldulás
is. A kéregetés kifejezetten zavarónak számított a városlakók szemében. A koldusok veszélyeztették a közbiztonságot, és látványuk is kellemetlen volt: „Némelykor valósággal visszataszítóvá teszik az utca képét. – tolókocsis, sánta, púpos, kéz és láb nélkül”52
A szegénységben mindenki elveszti fiatalságát, normális emberi külsejét. A
gyerekek a nyomor jegyeit mintegy eredendő bűnként öröklik szüleiktől. A hajléktalan lét megszünteti az életkorbeli különbségeket, fiatal hajléktalan a jellemzésekben nincs, életkoruktól függetlenül valamennyien öregek. Antal Gézáné
így ír a menhelyen alvó férfiakról: „Minden, ami az emberi életnek tartalmat
adhat: ifjúság, szerelem, ambíció, az ő számukra már a multé, minden amire
állati ösztönnel áhitoznak, ami számukra megmaradt, –egy meleg vacok, egy
safe-deposit az éjjeli menedékhelyen.”53
A nők sincsenek jobb helyzetben: „Mintha a fiatalság hullaházában lennénk… Mert a nő, amig fiatal, ha még oly csekély áron is, értékesíteni tudja,
51
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53

124

addig nem megy éjjeli menedékhelyre. […] Ágyban fekszenek már valamennyien,
fázódva bújnak a takaró alá; csak hervadt, piszkos, gyűrött, leromlott arcuk
látszik ki és mintha ez a sok némber nem is volna más, csak ez az ijesztő arc,
amik úgy feküsznek itt, mint a farkas a paplan alatt abban a régi mesében, amely
a kis Piroskáról szól...“54
Antal Gézáné szerint a nők csak akkor kerülnek véglegesen az utcára, mikor
már képtelenek prostitúcióból fenntartani magukat. Ezért testük a férfiakénál is
meggyötörtebb, de mindkét nem esetében kiemeli, mennyire eltávolodtak az
emberi léttől. Állatiasságukat hangsúlyozza azzal is, hogy a nőket a mesefigurák
közül nem az özvegyasszonnyal, vagy a boszorkánnyal, hanem a farkassal állítja
párhuzamba.
A hajléktalanok halálukban is különböznek a társadalom többi tagjától, a
„járda kövezetén fekve, betegen, félig megfagyva”55 találnak rájuk, eszméletlen
állapotban. Haláluk után más eljárás alá esnek. A szegényeket a város temetteti
el ingyen, kegyeleti szempontok figyelembe vétele nélkül: „Meztelenek. Véresen, sárosan fekszenek a kövön. Batyuk közt, bádoghullás és piszok közt.”56„A
sírásó itt is tudja, hogy a grátisznak nem jár égi malaszt, a grátisznak nem jár
Miatyánk…”57
A hajléktalanok alakjának egy sajátos felhasználása a Népszavában felrajzolt
kép, ahol a szélsőséges megjelenítést a munkásosztály elnyomásának hangoztatásához használja fel: „Egy millió ember, a ki érzi, tudja, hogy ő az emberiség
salakja, legnyomorultabbja, hogy az ő élete annyit sem ér, mint egy göröngy, a
melyet megvető mozdulattal rugunk el az útból.”58 Az „emberi nyomor legalsóbb
fokát” írják le, melyben a hajléktalanok megtestesítik a munkások problémáit,
ezáltal a munkásnyomor allegóriájává válnak.
Összegzésképp elmondható, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatos nézőpont a
szerzők egyéni, valamint politikai motivációi alapján módosulhatott. A városegyesítéstől a világháborúig tartó korszakban az egyes periódusok között is kimutathatóak eltérések. A különbségek a megítélésben, és a hajléktalanokhoz
való viszonyulásban érhetőek tetten. A stiláris eszköztár azonban, amellyel leírták őket, független ezektől a változóktól. A leírások állandó eleme a testi rendezetlenség, az alkoholizmus, az állatihoz közelítő viselkedésmód; ezek a jellemzők végigkísérték az egész korszakot. A hajléktalanokat a kortárs megfigyelők
civilizálatlannak és ijesztőnek festették le, így testük is visszatükrözte azt a veszélyt, amelyet a vélekedések szerint a társadalom számára puszta létezésüknél
fogva jelentettek.
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A Vasúti Tisztképző Tanfolyam hallgatóinak
társadalmi összetétele 1887−1890 között
(Cserháti Katalin)
Bevezetés
A vasúttörténet társadalomtörténeti szegmense, főként az alkalmazottak képzettségének kutatása a kevésbé kutatott témák közé tartozik. A vasutasok elméleti oktatásának szempontjából több fontos munka is íródott, például Szigeti János:
A vasúti alkalmazottak elméleti és gyakorlati kiképzése (1910), Sági Ernő Miklós: A magyar vasutas képzettsége (1931). A tisztképzés kialakulásával, működésével kapcsolatban például: Udvarhelyi Dénes- Pallaga Pál: A vasúti tisztképzés története (1962), A vasúti tisztképzés száz éve 1887-1987. Szerkesztetette:
Czére Béla (1987), Bujna Kálmán- Frisnyák Zsuzsa- Horváth Lajos, et al.: 125
éves a vasúti tisztképzés: 1887-2012 (2012).
A vizsgálat alapját a Magyar Nemzeti Levéltár állományában megtalálható,
Z1666 Közlekedési Tanintézet Vasúti Tisztképző jegyzőkönyvek és anyakönyvek néven kutatható iratanyag jelenti. A Tanfolyam Igazgatási Ügyrendjének
9−12. paragrafusa tartalmazta a hallgatók beiktatásával kapcsolatos teendőket.
Eszerint a leendő hallgatóknak származási ívet kellett saját kezűleg kitölteniük.
A felvételhez megkövetelt okmányokkal együtt a kitöltött íveket az igazgató
rendelkezésére kellett bocsátani, aki − a miniszteri tanácsos láttamozása után −
elhelyezte az íveket a hallgatókról vezetett anyakönyvekbe.1
Az anyakönyvekben megtalálható származási ívek tartalmazták a hallgató és
gyámja nevét, a gyám foglalkozását, illetve a gyám munkavégzésének helyét, a
hallgató születési helyét vármegyével együtt, a születés időpontját, a hallgató
vallását, anya- és egyéb nyelvismeretét,2 az érettségi bizonyítvány kiállításának
intézményét, annak elhelyezkedését, az érettségi letételének időpontját, a hallgató budapesti lakhelyét, kivételes esetben akár a lakhelyét is. A jegyzetben a hall-

1

Czére Béla (szerk.): A vasúti tisztképzés száz éve 1887−1987. Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest, 1987. 76.
2
Az 1887/1888. évi tanfolyam származási ívein csak az anyanyelv feltüntetését várták el a hallgatóktól, ám ezt követően az anyanyelv mellett az egyéb nyelvismeret megadását is fel kellett tüntetnie a hallgatóknak. Az 1887/1888. évfolyamon az anyanyelv mellett 7 esetben a hallgatók
egyéb nyelvtudásukat is feltüntették. MNL Z1666 Közlekedési Tanintézet Vasúti Tisztképző
jegyzőkönyvek és anyakönyvek
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gatókra vonatkozó fontos információkat jegyezte be a tanfolyam igazgatója.3 Az
iratanyag által tartalmazott információkat Microsoft Excel táblázatkezelőprogramban rendszereztem, szűréseket végeztem, a statisztikai adatokat az SPSS
statisztikai elemzőprogram segítségével állapítottam meg. Mindezen információk segítségével, írásunkban az 1887−1890 tanév között végzett tanfolyam hallgatóinak társadalmi összetételének fontos szegmenseinek bemutatására vállalkozunk.
A Vasúti Tisztképző Tanfolyam megszervezése, működése
A vasút hálózatának növekedésével egyre nagyobb igény mutatkozott a végrehajtó szolgálatot végző alkalmazottak magasabb szintű iskolázottságának biztosítására. Ekkor a MÁV még nem rendelkezett felsőfokú oktatási intézménnyel.
A felmerülő igény teljesítése végett szerveződött meg az 1870. évi 5865. számú
2323. VI. körözvény által a gyakornokok képzése, amelynek előnye a gyakorlatban szerzett tapasztalati tudás lett volna. A kezdeményezés azonban az állomásfőnökök közönyössége miatt sikertelen maradt. A MÁV a felmerülő problémát
az intézményesítés révén próbálta megoldani; 1871-ben a Budapesti Kereskedelmi Akadémia épületében kezdetét vette a tisztképzés. A megszűnő miniszteri
támogatás azonban az intézmény hanyatlásához vezetett, az egyre kevesebb
hallgatói létszám és az 1873. évi válság ideiglenesen véget vetett a vasúti tisztképzésnek.4
Baross Gábor 1883−1886 között közlekedési államtitkárként, 1886. december 29−1889. június 15. között közmunka és közlekedésügyi miniszterként, majd
1892. május 8-ig kereskedelmi miniszterként jelentős befolyást gyakorolt a vasúti ügyek átalakítására: államosítás, hálózatfejlesztés, vagon-mozdonypark korszerűsítés, zónatarifa-rendszer.5 Az államosítás révén a vállalat 9,7 millió forint
tiszta jövedelemre tett szert. A tőkeakkumuláció révén lehetővé vált − fő- és
szakiskola hiányában − a tisztképző tanfolyam újjászervezése; 1887. július
15−1887. augusztus 15. között megtörtént a beiratkozás lebonyolítása, az oktatás
1887. szeptember 3-án vette hivatalosan kezdetét.6 A tanfolyam célját és felada3

Magyarországi Rendeletek Tára 1887. 44627. számú rendelet Igazgatási ügyrend a Vasúti Tisztképző Tanfolyam számára. 1. számú melléklet. 2123.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1887&pg=2202&l=hun
(Letöltve: 2014.06.17.)
4
Czére 1987: i. m. 17−33.
5
Kenyeres Ágnes (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon 1000−1990.
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html, (Letöltve: 2014.04.05.), illetve Majdán János:
Modernizáció- vasút- társadalom. Tanulmányok a vasútépítések hatásáról a XIX−XX. században. Pécs, 2001. 101.
6
A tisztképző tanfolyam ideiglenes tantervét, a tervezett órák részletes ismertetését március 31-én
erősítette meg Baross. Magyarországi rendeletek tára. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir.
minister által 13,371. szám alatt megerősitett ideiglenes tanterv a vasúti tisztképző tanfolyam
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tát többek között a Magyar Királyi Államvasutak Vasúti és Közlekedési Közlönyben is közölték. Az 1887.évi szabályzat 1. paragrafusa: „az egyéneknek
elméleti kiképzése, kik vasuti vállalatoknál a forgalmi és kereskedelem szolgálatban, mint hivatalnokok alkalmazást kivánnak nyerni.”7 A szaktisztviselők
utánpótlásának biztosítása azonban nem követte az osztrák, illetve a német példát.8
A tanfolyam utáni képesítő vizsga letételéről és a gyakorlati idő végzéséről
külön szabályzat íródott. Az 1887, illetve 1896. évi szabályzat szerint a hallgatók tíz hónapon keresztül vesznek részt a tanfolyamon, melynek keretében a
gyakorlati és elméleti tantárgyak mellett a nyelvoktatás is fontos szerepet kapott
(francia, német), a teljesítése azonban nem volt kötelező.9 Az 1896. évi szabályzat függelék része a következőképp rendelkezik: „a német és francia nyelvekből
való vizsgázás csak azon hallgatókra nézve kötelező kik az illető nyelvekből a
fennálló szabályokhoz képest oktatást nyertek.”10 A tanfolyam befejeztével a
végzett hallgató bizonyítványt kapott, mely által lehetővé vált a gyakorlati ismeretek megszerzését biztosító három hónapos próbaszolgálat elvégzése. A képesítő vizsga letételével bármelyik vasúti vállalatnál lehetővé vált az elhelyezkedés,
a hivatalnoki beosztás betöltése.11

A felvételi kritérium: a tökéletes magyar nyelvtudás
A fentebbiekben a teljesség igénye nélkül röviden ismertettük a tisztképző
tanfolyam kialakulását, illetve a tanfolyam elvégzésének körülményeit, követelményrendszerét. Joggal merül fel a kérdés az olvasóban: kik lehettek a hallgatói,
milyen felvételi követelményeknek kellett megfelelnie a pályázóknak?
A Vasúti Tisztképző Tanfolyam szabályzatának 8. paragrafusa három kategóriába sorolja a leendő hallgatókat: nyilvános rendes, magántanuló, nyilvános
rendkívüli hallgató. A nyilvános rendes hallgató státuszúak azok lehettek, kik
valamely vasúti társaságnál teljesítettek szolgálatot, a vasúttársaság ajánlotta fel
felvételüket a tanfolyamra. Olyan személyek is bekerülhettek a hallgatók közé,
számára. 1275−1282. 1887.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/opt/a090217.htm?v=pdf&q=BKMK%3D%28vas%FAti%20tis
ztk%E9pz%u0151%29&s=SORT&m=17&a=rec. (Letöltve: 2014.04.08.)
7
Vasúti és Közlekedési Közlöny. 1887. évfolyam. 132.
8
Czére 1987: i. m. 47−70.
9
A nyelvoktatás német nyelven magában foglalta a nyelvtant (alaktan és mondattan), szabad és
fordítási gyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a levelezést és írástant, vasúti szöveg idegen nyelvű szerkesztését. A francia nyelv tanítása azonban nem volt ennyire összetett. A nyelvtant elemi
szinten, a fordításhoz hasonlóan, ezen kívül a szókötés szabályait, társalkodási és levelezési gyakorlatot sajátíthattak el a hallgatók. A magyar kir. államvasutak Hivatalos Lapja. 1887. évfolyam 105.
10
1896. 10.17-én kiadott 62206/896. számú szabályzat – MÁV Központi Irattár – Jelzet nélkül
11
Czére 1987: i. m. 65.
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akik önként beiratkoztak, ennek következtében előfordulhatott, hogy nem álltak
semelyik vasúttársaság alkalmazásában sem.12 Számukra kötelező volt az előadások egész éven át történő látogatása. A magántanulók tényleges vasúti szolgálatban álltak valamelyik vasúti vállalatnál üzletgyakornoki vagy díjnoki beosztásban,13 a tanfolyam tárgyaiból záróvizsgára jelentkeztek.14 A harmadik
kategóriába a nyilvános rendkívüli hallgatók tartoztak. A magántanulókhoz hasonlóan őket is tényleges vasúti szolgálatban alkalmazták, azonban nem volt
vizsgakötelezettségük, mivel csak ismereteik gyarapítása végett látogatták a
tanfolyam általuk kiválasztott előadásait. Különbség továbbá, hogy a tanfolyam
végeztével képesítő vizsgabizonyítvány helyett látogatási bizonyítványt szereztek.
Az egyik legfontosabb követelményt külön paragrafus rögzíti a szabályzatban: 6.§. „A tanfolyam tannyelve a magyar s a vizsgálatok csak magyar nyelven
tehetők le.”15 A magyar nyelv ismerete elengedhetetlen feltétel volt a hallgató
számára, ha a tisztképző befejezése után a MÁV-nál szerettek volna alkalmazásba kerülni. Az alkalmazás feltételei között említi az 1887. évi szolgálati szabályzat többek között a tökéletes magyar nyelvtudást a magyar állampolgárság mellett.16 De hogyan és hányan beszéltek magyarul, azaz mennyire feleltek meg
ennek a felvételi kritériumnak a pályázó hallgatók? Előre kell bocsátanunk, az
anyanyelv és a beszélt nyelvek feltüntetése önbevallás útján történt meg, külön
nyelvi kompetencia felvétel, esetleg vizsga nem volt.17
Az anyanyelvi összetétel vizsgálata alapján a leendő hallgatók döntő többsége − a származási íven bevallottak szerint − magyar anyanyelvű volt (~90%),
277 hallgató bírt a magyar nyelv ismeretével (95%). Összehasonlítva az 1881.
évi népszámlálás eredményével Horvátország nélkül (44,2%)18 jelentős különbséget figyelhetünk meg. Joggal merül fel a kérdés: hogyan lehet a különbség
12

Erre vonatkozólag a szakirodalomban nem találtam pontos információkat. A felmerülő kérdés
tisztázásában segítséget jelenthetnek − ha fennmaradtak − a szolgálati táblázatok, melynek kitöltése minden vasúti alkalmazottra nézve kötelező volt. l. A magyar kir. államvasutak Hivatalos Lapja. 1888. évfolyam. 244−245.
13
Mindkét beosztás a szolgai kategóriába tartozott, azaz fizetésük 420−700 forint, amihez hozzájárult a lakbérpótlék (Budapesten 360-, vidéken 240 forint). Majdán János: Bérek és dolgozói juttatások a magyarországi vasúttársaságoknál az 1904. évi első vasúti sztrájk előtt. Korall. 14.
évf. (2013), 52. sz. 83.
14
A magántanulók beosztási helyükön maradhattak, csak vizsgázni utaztak Budapestre. A magyar
kir. államvasutak Hivatalos Lapja. 41. 1887. évfolyam. 277.
15
Vasúti és Közlekedési Közlöny. 1887. évfolyam. 132.
16
Magyarországi rendeletek tára. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister által 6,830.
szám alatt kiadott szolgálati rendtartás a m. kir. államvasuti alkalmazottak számára. 1887. 355.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1887&pg=447&l=hun.
(Letöltve: 2014.04.08.)
17
Czére 1987: i. m. 76.
18
A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei némely
hasznos háziállatok kimutatásával együtt. I. kötet. Atheneum, Budapest, 1882a. 248.
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dupla? Ha az évfolyamokat külön-külön vizsgáljuk meg, nem állapíthatunk meg
jelentős eltérést a két évfolyamnál a magyar anyanyelvűek között: 1887: 85,5%,
1889: 86,3%. A statisztika alapján a magyar anyanyelvűek arányát nem befolyásolta a származási íveken az anyanyelv mellett megjelenő egyéb nyelvtudás
feltüntetésének szükségessége. Az 1887-es évfolyamhoz képest a német és a
szlovák19 anyanyelvűek aránya visszaesett; a német anyanyelvűeknél 10,9%-ról
4,9%-ra (de a hallgatók 61,6% tudott németül), még a szlovákoknál 2,7%-ról
0,55%-ra (14,7% a hallgatóknak tudott szlovákul).
A magyar nyelv ismeretének magas számaránya abszolút többséget alkot a
többi feltüntetett nyelv arányaihoz viszonyítva, de figyelembe kell venni a magyar nyelv iránti lojalitást, a hivatalos fórumok előtti magyar nyelvi preferenciát,
illetve az elitpozíciók felé vezető magyar nyelv kötelező oktatásának20 tényezőjét.21 Arról a tényről sem szabad megfeledkezni, hogy a magyar a legfontosabb
közvetítő nyelvvé vált a korszakban.22 Befolyásoló tényező lehetett még, ha a
pályázó hallgatónak nem volt vizsgakötelezettsége magyar nyelvből a felvételkor. Másik fontos tényező volt a magyar nyelvtudás szükségessége a magyar
államvasutaknál. Az 1870. július 19-én kiadott 6731. számú körözvény értelmében a MÁV ügyosztályain a magyar nyelv vált hivatalossá,23 felváltva a német
nyelv korábbi elsődlegességét.24 A 6 hónap − amely ideig a németet lehetett
használni −, azonban 1879-ig elhúzódott, eddig ugyanis a körrendeleteket németül és magyarul is kiadták. A déli országrészben a horvát nyelv volt hasonló
helyzetben.25
Az állapotot súlyosbította Péchy Tamás a „Vasúti és közlekedési közlöny”ben 1880. június 17-én megjelent „Magyarosodjunk és magyarosítsunk” című
vezércikke: „Reméljük, hogy az államosítások alkalmával okvetlen bekövetkező
19

A forrásban a szlovákokat tótként, a románokat oláhként említik, mi azonban a továbbiakban a
szlovák, illetve román megnevezést használjuk. l. MNL Z1666 Közlekedési Tanintézet Vasúti
Tisztképző jegyzőkönyvek és anyakönyvek 1887/1888, 1889/1890.
20
1879. évi XVIII. tc. a magyar nyelv tanításáról a népoktatási tanintézetekben.
http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5848 (Letöltve: 2014.06.28.)
21
Karády Viktor: Magyar kultúrfölény vagy iskolázási deficit? Korall. 2. évf. (2001), 3−4. sz. 130.
22
Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. Osiris Kiadó, Budapest,
2005. 414.
23
Ezt megelőzően keletkezett az 1868. szeptember 8. napi rendelet, mely a következőképpen
rendelkezik: „először egyelőre legalább a közénséggel érintkező állomási vonat- és hajószemélyzetben a kormány költségén kiképzett vasúti gyakornokok lehető figyelembe vételével,
magyar nyelvet értő egyéneket alkalmazzanak,” – Magyarországi rendeletek tára (1872). A m.
közmunka- és közlekedési ministeriumnak 1872. évi marczius 7-én 19672/1871 sz. a. kelt, s valamennyi vasuttársulathoz intézett rendelete, a magyar nyelv használása tárgyában. 538.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1872&pg=534&l=hun.
(Letöltve: 2014.04.13.)
24
Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. Kapisztrán Nyomda, Vác, 1938.
181−182.
25
Tökölyi István: A MÁV Igazgatóság irattárának története. Levéltári Szemle. 25. évf. (1975),
2−3.szám. 374.
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személyzeti apasztásával, úgy a központ, mint a vonal magyarúl nemtudó hivatalnokai el fognak távolíttatni.”26 Az 1887. évi szolgálati rendtartás az alkalmazás feltételeként említi a magyar nyelv tökéletes tudását, illetve a magyar honpolgárságot.27 Baross Gábor 1887 decemberében elrendelte a MÁV Igazgatóság
nem magyar állampolgárságú alkalmazottai számára – a szolgálati fegyelem
helyreállítása érdekében, a kialakuló egyletszervezések ürügyén − a magyar
állampolgárság megszerzését honosítás révén. Czére Béla szerint, Baross rendelkezése politikai megfontolásból született, mivel a fegyelem fenntartása az ezt
megelőző, például 1886. évi január 5-ei miniszteri rendelete alapján már megtörtént.28 Az intézkedés az Osztrák−Magyar Vasutak segélyező és jogvédő egyleteihez való csatlakozást tiltotta meg.29 Feltételezésem szerint az alkalmazási feltételeknek való megfelelés, illetve a kommunikációs zavarok elkerülése is a célja,30 ha egyetértünk Czére véleményével, hiszen a szolgálati rendszabályzat,
illetve Baross rendelkezésének életbe lépése között több mint fél esztendő telt
el.31
A 292 fő közül 262 (89,7%) tüntette fel anyanyelveként a magyar nyelvet, 21
fő (7,2%) a német, 4 fő (1,4%) a szlovák, 1-1 fő pedig a román, horvát, szerb,
cseh nyelvet (0,3%). Összehasonlítva az 1881. évi népszámlálási statisztika magyarországi anyanyelvi összetettségének adataival, a magyar anyanyelvet beszélő hallgatók száma duplája a statisztikai adatokban felvetteknek. Ennek alapján
az anyanyelvi összetétel a statisztikában: német 13,1%, szlovák 13,04%, román
16,93%, horvát–szerb 4,41%.32
A csak az anyanyelvüket feljegyző hallgatók között a magyar anyanyelv
dominanciája mutatkozik meg (103 fő (35%)). Német anyanyelvű 10 fő (3,4%),
szlovák 2 fő (0,68%). Az alábbi adatokat az 1881. évi népszámlálási statisztika
azon adatsorával vetettük össze, mely az anyanyelven kívüli egyéb nyelvtudást
vette alapul. Ennek alapján a csak magyarul tudók aránya az országos átlaghoz
26

Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó történelme. Kapisztrán Nyomda, Vác, 1938. 252.
Magyarországi rendeletek tára. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister által 6,830.
szám alatt kiadott szolgálati rendtartás a m. kir. államvasuti alkalmazottak számára. 1887. 355.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1887&pg=447&l=hun.
(Letöltve: 2014.04.13.)
28
Czére 1987: i. m. 73.
29
A magyar kir. államvasutak Hivatalos Lapja. 1888. január 29, 1888. május 5, 1888. május 27.
szám.
30
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a MÁV 1868 és 1891 között 14 fővasúti társaság
vonalát államosította, átvéve azok alkalmazottait.
http://www.kosanyo.hu/html_doc/vashist1.htm (Letöltve: 2014.06.28.)
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A szolgálati rendszabályzat a 62.§ alapján, 1887. április 1-jén lépett életbe.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1887&pg=447&l=hun
(Letöltve: 2014.06.25.)
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A magyar korona országaiban 1882a: i. m. 214.
http://konyvtar.ksh.hu/neda/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=KSH_Nepszamlalas_1881_01
&pg=0&lang=hun#pg=247&zoom=f&l=s. (Letöltve: 2014.04.28.)
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közeli eredményű (32,04%), csak németül (31,03%) és csak szlovákul (13,82%)
beszélt.33 Az adatokat torzítja, hogy az 1887/1888-as származási íveken 110-ből
103 hallgató csak az anyanyelvét tüntette fel (93,6%), még az 1889/1890-es
évfolyamon − ahol az anyanyelv mellett már az egyéb nyelvtudást is fel kellett
jegyezni −,az arány 0,55% volt.
Mint ahogy a fentiekbenn említettük, a magyar nyelv ismerete nélkülözhetetlen volt a tanfolyam elvégzéséhez, azonban 14 fő mégsem írta be származási
ívére magyar nyelvismeretét. Anyanyelvi összetételüket vizsgálva 10 német
anyanyelvű, illetve 2 szlovák volt köztük. A német anyanyelvű hallgatók a Duna
bal parti kerületéből származtak. Ketten a Bars vármegyei Körmöcbányáról
(római katolikusok), egy Nyitra vármegyei Kunó (evangélikus), egy pedig Turóc
vármegyei Szucsány településről (izraelita vallást gyakorolta). 1-1 hallgató a
Duna bal parti kerületéből, Sopron vármegyéből Sopronból (evangélikus
felekezethez tartozóak), Duna−Tisza közti kerületből, Pest-Pilis-Solt–Kiskun
vármegyei Budapestről (római katolikus) származott. A 12 főből 4-en a Tisza
jobb partjáról, Szepes vármegyéből Leibic, Rókus (evangélikusok), Ólubló,
illetve Lucsivna településről (római katolikusok) származtak.
A szlovák anyanyelvet feljegyző hallgatók közül mindketten a Duna bal
partjának kerületéből származtak. Az egyikük a Nyitra vármegyei Szakolca, a
másik a Zólyom vármegyei Baracska településről. Mindketten a római katolikus
felekezethez tartoztak. Mind a 14 fő az 1887/1888. évfolyam hallgatója volt.
Származási ívükön csak az anyanyelv feltüntetése volt kötelező, ezért nem
jegyezték fel további nyelvtudásukat. Kettő kivétellel teljesítették is a
tanfolyamot, ebből következtetve tudhattak magyarul. Egyikük, Turczer Henrik
még aranyjutalomban is részesült, azaz kitűnő tanuló volt. 5 főről pedig biztosan
tudjuk, hogy a tanfolyam elvégzése után a MÁV alkalmazásába kerültek, 34 azaz
tudtak magyarul.
Volt azonban az anyakönyvben egy olyan hallgatónak a származási íve is,
akinek nyelvismerete ismeretlen volt, mivel 1887/1888. évi tanfolyamot végezte
el; ezért valószínűsíthető még az adatvezetés pontatlansága. Mivel elvégezte a
tanfolyamot, magyar nyelvtudással − ha nem is anyanyelvként −, de
rendelkezhetett.

Az anyanyelv és egy második nyelv ismerete
A hallgatók anyanyelvének és beszélt nyelvismeretének elemzésekor − az
anyanyelv és a második beszélt nyelv arányát összevetve − és a két évfolyamot
egyben vizsgálva szintén a magyar anyanyelvűek dominanciája mutatkozik meg:
33
34
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Szolgálati lapjukat vissza lehet keresni a MÁV Központi Irattárában, a Személyzeti Ügyek
Gyűjteményében.
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83 fő (89,2%), német 7 fő (7,5%), szlovák 2 fő (2,2%), román 1 fő (1,1%). A 83
főből − aki a magyart anyanyelvként tüntette fel − 79 a németet (95%), 1-1 fő a
szlovák, román, horvát, latin nyelvet jelölte meg második beszélt nyelvként. Az
1881. évi népszámlálás eredményeit vizsgálva a statisztikában a magyarul és
németül is beszélők aránya 21,02%, magyarul és szlovákul beszélőké 9,82%,
magyarul és románul beszélőké 5,9%. Sajnos a horvát nyelvismeretet a statisztika a szerb nyelv ismeretével együtt közli, ahogy a latint sem tünteti fel külön
nyelvként.35
Az 1887/1888. évi tanfolyamon végzett, legalább az anyanyelvét és egy
másik nyelvet feljegyző hallgatók aránya 6 fő (5,45%), ami jóval alacsonyabb a
másik évfolyamnál, ahol az arány 157 fő (85,7%). A származási íveken
bevezetett változás jelentősen befolyásolta a hallgatók nyelvtudásának
komplexitását; az anyanyelv mellett megjelent az egyéb nyelvek feltüntetése is.
Az anyanyelvük mellett egy másik nyelvet beszélők aránya a két évfolyamon
eltérő arányt mutat. Ezért is tartottuk fontosnak a két évfolyam nyelvi
összetételét külön-külön is megvizsgálni
Az 1887/1888. évfolyam 3,64%-a magyar anyanyelvű, de második nyelvként
németül is beszélt. Egyikük izraelita vallású, a Vas vármegyei Kőszegen született, a másik hallgató református felekezetű, Bécsben született. A másik
évfolyam anya- és beszélt nyelvének vizsgálatakor 137 fő a magyar anyanyelve
mellett beszélt második nyelvként németül, közülük: 75-en római katolikus
felekzetűek voltak, a legtöbben (22 fő) a Duna jobb partjának kerületéből: Zala
(5 fő), Győr, illetve Vas (4-4), Fejér (3), Baranya, illetve Somogy (2-2), Sopron,
illetve Tolna (1-1).
A római katolikus magyar anyanyelvű, de németül is beszélők aránya a
Duna−Tisza közében (21 fő) is magas. Kiemelkedik Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye: Budapest (12 fő), mellett Kecskemét, Kalocsa, Újpest, Somogy (1-1
fő), Bács-Bodrog Brezda, Bácsalmás, Szabadka (3 fő), Jász-Nagykun-Szolnok
Karcag, Szolnok (2 fő). A többi vármegyéből: Torontálból, Szatmárból 4-4 fő,
Esztergomból 2 fő, 1-1 fő Aradról, Krassóból, Temesből, Barsból, Nógrádból,
Nyitrából, Pozsonyból, Abaúj-Tornából, Máramarosból, Szatmárból, Kolozsból,
Belovár- Kőrösből származott. Ketten Bécset, 1 fő pedig a csehországi
Pardubicot jelölte meg születési helyének.
A 15 magyar anyanyelvű, de második nyelvként a németet feltüntető hallgató
az evangélikus felekethez tartoztak az 1889/1890-es évfolyamon, még az
1887/1888. évben 1 hallgató volt, aki Bécsben született. 1889/1890. évfolyamon
magyar anyanyelvű, de második nyelvként a németet is feljegyző evangélikus
hallgatóinak eloszlása: Budapesten 2 fő született, 1-1 fő Fejér, Veszprém,
Csongrád, Borsod, Ung, Hajdú, Szatmár, Arad, Temes, Alsó-Fehér, Csík,
Háromszék, illetve Udvarhely vármegyéből származott.
35
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A 16 református felekezethez tartozó magyar anyanyelvű, de második
nyelvként a németet is beszélő hallgatónál nem állapíthatunk domináns
származási helyet.36 3 fő Pest-Pilis- Solt-Kiskun (ezen belül 2 fő Budapestről),
2-2 fő Szepes (Igló, Poprád), Nagy- Küküllő (Szászkeresztúr, nincs feltüntetve)
1-1 fő pedig Zólyom, Somogy, Vas, Zala, Szabolcs, Temes vármegyéből
származott.
Az 1887/1888. évfolyamon magyar anyanyelvű, de második nyelvként
németül is beszélő izraelita csak egy fő volt, aki a Vas vármegyei Kőszegen
született, az 1889/1890-es tanévben azonban már 31 fő volt. 3-3 hallgató Liptó
(Liptószentmiklós, Vichodna, Rózsahegy), Pest-Pilis-Solt-Kiskun (Kecskemét,
Nagykőrös, Újpest), 2-2 fő Nógrád, Fejér, Győr, Heves, Somogy, Borsod,
Zemplén, 1-1 fő Pozsony, Trencsén, Komárom, Sopron, Veszprém, JászNagykun-Szolnok, Sáros, Arad, Temes, Alsó- Fehér, Nagy-Küküllő vármegyéből származott. A magyar anyanyelvű, de román nyelven is beszélők aránya
9 fő volt, de az első évfolyamon nem található román nyelvismerettel rendelkező
hallgató. Származásuk a Királyhágón túli vármegyékből jellemző: 2 fő
Udvarhely (református, illetve unitárius) Fogaras (római katolikus), Hunyad
(római katolikus), Kolozs (református), Maros-Torda (refromátus), SzolnokDoboka (presbiteriánus). Más kerületekből Jász-Nagykun-Szolnok (római
katolikus), illetve Arad (görög keleti) vármegyéből származtak.
A magyar anyanyelvű, de második nyelvként szlovákul beszélő hallgatók
születési helyét vizsgálva az első évfolyamon egy hallgató (16,6%) tanult, római
katolikus vallású volt, Hont vármegyében született, a település neve azonban
olvashatatlan volt az anyakönyvben. A másik évfolyamon magyar anyanyelvű és
szlovákul is beszélő hallgatók aránya 4 fő volt: 1 evangélikus felekezetű, aki a
Zólyom vármegyei Besztercebányán született, két református, az egyik Zemplén
vármegyében, de születési helyét nem jegyezte fel, a másik Ung vármegyei
Ungváron, hasonlóan az izraelita felekezetű hallgatóhoz.
A magyar anyanyelvűek nyelvi összetettségét illetően, az első évfolyamon a
magyar anyanyelv mellett a német és a szlovák jellemző második nyelvként.
Összehasonlítva a következő évfolyammal: 1889/1890-ben − a fentiekben felsoroltakon kívül − megjelenik második nyelvismeretként a román nyelv megjelölése is. 1-1 hallgató magyar anyanyelvvel és szerb nyelvtudással (Bács- Bodrogból származott), magyar anyanyelvvel és orosz nyelvtudással rendelkezett
(Beregből származott). Mindkét hallgató a görög katolikus felekezethez
tartozónak vallotta magát. A további magyar anyanyelvű, legalább két nyelvet
beszélő hallgató közül hárman a latint a gimnáziumban sajátították el. Születési
helyüket és felekezeti összetételüket vizsgálva: 1 fő evangélikusként Sopronból,

36

Az 1887/1888-as évfolyamon nincs magyar anyanyelvű, de második nyelvként a németet is
beszélő református hallgató.
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1-1 fő római katolikusként Ugocsa, illetve Vas vármegyéből származott.37 Egy
hallgató a franciát (Szolnok-Doboka, római katolikus) jelölte meg beszélt
nyelvként, ő kereskedelmi akadémiai végzettséggel rendelkezett.38
A német anyanyelvűek, de több nyelvet is beszélők száma 9 volt, második
nyelvként mind a 9 esetben a magyar volt megjelölve. Az első évfolyamon 2
hallgató végzett közülük; az egyik a Szepes vármegyei Késmárkon született,
evangélikus felekezetű, a másik izraelita felekezetűként a Liptó vármegyei
Liptószentmiklóson. Az 1889/1890-es évfolyamon 6 római katolikus német
anyanyelvű hallgató végzett. Közülük 3 fő Pest-Pilis-Solt-Kiskun (2 fő Budapest, 1 Pomáz településről), 1-1 fő Liptó (Liptóújvár), Bács-Bodrog (Priglevicaszentiván), Torontál (Charleville) vármegyékből származtak. Egy leendő
alkalmazott a református felekezethez tartozónak vallotta magát,
Würtembergben született.
A szlovák anyanyelvvel rendelkező 2 fő (a két évfolyamon 1-1 fő) közül
Weisz Ede Alsókubinban, Árva vármegyében született, izraelita vallású,
második beszélt nyelve német, vallásából következtetve valószínűleg a jiddis
lehetett. Csak az anyanyelvét tüntette fel, de a tanfolyamot sikeresen elvégezte
1888-ban. A másik szlovák anyanyelvvel rendelkező hallgató Trencsénbánban
született, Trencsén vármegyében, római katolikus vallású volt, a szlovák mellett
a magyar nyelvet is bírta.
A román anyanyelvvel rendelkező hallgató Jánosi Pál volt, születési helye
Kisjenő, Arad vármegye, görög katolikus vallású, anyanyelvének ismerete
mellett magyarul beszélt. Farkas Milutin horvát anyanyelvvel rendelkezett,
amely mellett németül, magyarul és olaszul is beszélt, római katolikus
felekezetűként, Belovár-Kőrös vármegyei Kőrösön született. Szerb anyanyelvű
egy fő volt, Wuits Miliva, aki a görög katolikus felekezethez tartozott, a BácsBodrog vármegyei Adából származott.
A magyar anyanyelvű, de második nyelvként a németet beszélő hallgatók
között a fentebbi adatok alapján a felekezeti hovatartozást is figyelembevéve
nem állapíthatunk meg kiemelkedő aránnyal rendelkező vármegyét, települést,
kivéve Budapestet, melyet 25 (8,1%) hallgató jelölt meg születési helyéül.39 A
37

Pukánszky Béla − Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1996.
http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/09.htm#Heading13 (Letöltve: 2014.06.27.)
38
A francia mellett német, olasz nyelveket is tanulhattak. Schack Béla: A kereskedelmi oktatásügy
fejlődése és mai állapota Magyarországon. Franklin, Budapest, 1930. 233.
http://digitalia.lib.pte.hu/books/schack-bela-a-kereskedelmi-oktatasugy-fejlodese-es-maiallapota-magyarorszagon-bp-franklin-1930/web/index.php?page=b231&wpid=2181 (Letöltve:
2014.06.27.)
39
Budapest az 1881. évi statisztikai adatok alapján vegyes anyanyelvi és felekezeti összetétellel
rendelkező főváros volt. Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék
és községek szerint rendezve, II. kötet 1882. 209.
http://konyvtar.ksh.hu/neda/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=KSH_Nepszamlalas_1881_02
&pg=212&lang=hun#pg=218&zoom=f&l=s (Letöltve: 2014.06.28.)
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hallgatók többsége mind a két évfolyamon a római katolikus felekezethez
tartozott, legtöbben Vas, illetve Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből származtak.
A német anyanyelvűeknél sem állapíthatunk meg kiemelkedő települést,
vármegyét, kivéve Budapestet. A német nyelvismeret magas mivoltának
magyarázata többek között annak kultúrnyelv mivolta. Emellett közvetítő
szerepet töltött be a monarchián belül és a külföld felé,40 ugyanakkor a
gimnáziumok és a reáliskolák tantárgya is volt.41 A jiddis nyelvnek a feltüntetése
nem szerepelt külön a statisztikában, ezért őket is német nyelvűek közé
sorolták.42 Azonban, ha a német nyelvismeret és a vallás kapcsolatát vizsgáljuk,
megállapíthatjuk, hogy a 79 hallgatóból 14-en izraelita vallásúak, valószínűleg
beszéltek jiddisül. Érdekesség, hogy a német anyanyelvvel rendelkező, 2 nyelvet
beszélő hallgatók között csak egy izraelita vallású volt; valószínű allogénekké
váltak. A fővárosban például az izraeliták körében volt a legmagasabb − az
1910-es népszámlálás alapján − a 2 nyelven is beszélők aránya a többi vallási
felekezethez képest.43
A román nyelvet második nyelvként feltüntető hallgatók között a
Királyhágón túli kerület vármegyéinek dominanciája mutatkozik meg, ,ég az
egyetlen román anyanyelvű a Tisza-Maros szögéből, Aradról származott,
felekezeti hovatartozásuk azonban vegyes volt.44
A magyar anyanyelvű, de második nyelvként vagy anyanyelvként a szlovákot
is beszélő hallgatók az észak-magyarországi vármegyékből származtak, Zólyom,
Zemplén, Trencsén, Ung, Hont, Árva vármegyéből, ám a felekezeti

Budapest népességének a növekedése tendenciája 1880−1890 között ~38%-os volt, míg a többi
városé csak 7−8%-ot érte el, amely többek között a munkalehetőségekkel és a jelentős vasúti
összeköttetéssel is magyarázható. Balla Árpád: Budapest szerepe Magyarország történetében. In.
Dr. Illyefalvi Lajos (szerk.): Statisztikai Közlemények. 148−149.
http://mtdaportal.extra.hu/books/balla_antal_budapest_szerepe_magyarorszag_torteneteben.pdf
(Letöltve: 2014.06.28.)
40
A magyar korona országaiban 1882a: i. m. 626.
41
1883. évi XXX. tc. a középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről
http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6108 (Letöltve: 2014.06.28.)
42
Karády 2001: i. m. 133.
43
Karády Viktor: Allogén elitek a modern magyar nemzetállamban. Történelmi-szociológiai tanulmányok. 6. kötet. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2012. 34−35.
http://mek.oszk.hu/11200/11265/11265.pdf (Letöltve: 2014.04.28.)
44
Erdély mellett a románok az Alföld keleti részének vármegyéiben is megjelentek.
http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/magyar_korona_orsz_nemzetisegei_1819sz (Letöltve:
2014.06.28.) Ebben az esetben Arad vármegyét érinti, ahol a hallgató görög keleti felekezetű,
amely domináns felekezet a románság felekezeti hovatartozását illetően. Kollega Tarsoly István
(szerk.): Magyarország a XX. században. II. kötet. Természeti környezet, népesség, és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/237.html (Letöltve: 2014.06.28.)
A vizsgálat alapján azonban domináns felekezet nem emelhető ki.

139

hovatartozásuk vegyes volt.45 A nem magyar anyanyelvűek esetében második
nyelvként a magyar vagy a német nyelvet láthattuk feljegyezve. A magyar,
német, szlovák, román anyanyelven kívül volt horvát anyanyelvű, aki a HorvátSzlavónország részét képező Belovár-Kőrös vármegyében született, római
katolikus felekezetű, tanulmányait Zágrábban folytatta.
A cseh anyanyelvű, de második nyelvként a magyart beszélő hallgató római
katolikus felekzetű, Csehországban született. A szerb anyanyelvű, második
nyelvként a magyart is beszélő hallgató görög katolikusként a Bács-Bodrog
vármegyei Adán46 született. A magyar anyanyelvű, de második nyelvként a
szerbet megjelölő hallgató szintén Bács-Bodrogban született, Szentkátán, szintén
a görög katolikus felekezethez tartozott.47 A magyar anyanyelvű, de
másodikként orosz nyelvtudással rendelkező, görög katolikus hallgató a Bereg
vármegyei Pisztraházán született,48 amely az 1881. évi statisztika alapján rutén
nyelvű, görög katolikus többséggel rendelkező település volt, a magyarság
számaránya azonban elenyésző része a ruténnak.49

A hallgatók felekezeti, nyelvi összetétele és születési helye
1895-ig mindenkinek meg kellett vallania, melyik felekezethez tartozott,50
így a származási íveken is kötelező volt feltüntetni. A felekezeti összetételt
elemezve megmutatkozik a római katolikus felekezethez tartozók dominanciája
(52,05%). A többi felekezet közül az izraeliták alkották a második legnagyobb
felekezetet (20,55%), őket követték a reformátusok (14,04%), illetve az
evangélikusok (8,9%). Elenyésző arányban voltak jelen az unitáriusok (0,68%),
45

A 17. század végén megindult belső vándorlás következtében a szlovák−magyar nyelvhatár
10−40 kilométerrel délebbre tolódott, melynek következtében például Zemplén és Ung vármegyében is jelentős szlovákság jelent meg.
http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/magyar_korona_orsz_nemzetisegei_1819sz (Letöltve:
2014.06.28.)
46
Érdekesség, hogy az 1881. évi népszámlálás adatsoraiban Adán nem található a görög katolikus
felekezethez tartozó személy. Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei
megyék és községek szerint rendezve, II. kötet. 1882. 28.
http://konyvtar.ksh.hu/neda/a111126.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=KSH_Nepszamlalas_1881_02
&pg=212&lang=hun#pg=37&zoom=f&l=s (Letöltve: 2014.06.28.)
47
A 18. században jelentős szervezett szerb betelepülés történt Bácskába, illetve a délmagyarországi alföldi városokba.
http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/magyar_korona_orsz_nemzetisegei_1819sz
(Letöltve: 2014.06.28.)
48
A 18. században a ruszinság vándorlása figyelhető meg a hegyvidékről Beregbe és Ugocsába.
http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/magyar_korona_orsz_nemzetisegei_1819sz
(Letöltve: 2014.06.28.)
49
Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás 1882: i. m. 51.
50
Gyáni Gábor − Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második
világháborúig. Osiris, Budapest, 2003. 138−145.

140

görögkeleti (0,34%), illetve az egyéb felekezethez tartozók: örmény katolikus,
presbiteriánus (0,34%), megegyezően a nem besoroltak arányával. Az 1881. évi
népszámlálás eredményeivel összehasonlítva a fenti eredményeket a római
katolikusok aránya szinte megegyezik a népszámlálásban megállapított értékkel
(47,21%), hasonlóan a reformátusokéhoz (14,78%), illetve az unitáriusokéhoz
(0,68%). Az országos átlaghoz képest azonban jelentős eltéréseket mutat
egyrészt az ágostai evangélikusok (8,07%), görögkeletiek (14,11%), görög
katolikusok (10,83%), egyéb felekezet (0,08%), illetve az izraeliták (4,54%)
felekezetéhez tartozók arányaihoz viszonyítva.51 Nem jegyezték fel azonban a
származási íveken a mohamedán, illetve egyéb nem keresztény vagy
felekezethez nem tartozó hallgatókat.
A felekezeti hovatartozás vizsgálata az emberi mentalitás szempontjából is
fontos, hisz nyelvet könnyebben vált az ember, mint felekezetet. Kövér György
szerint a nyelvi magyarosodás folyamata a felekezeti kötődésen keresztül
figyelhető meg.52A felekezeti hovatartozás és az anyanyelv kapcsolatának
vizsgálatánál a római katolikus felekezetnél (52,05%) a magyar anyanyelvűek
alkotnak abszolút többséget (89,4%), de kimutathatóak a német (7,3%), a
szlovák (2%)53, horvát (0,7%)54, illetve cseh (0,7%)55 anyanyelvű római
katolikus hallgatók is. A felekezeti összetétel ebben az esetben volt a
legkomplexebb a hallgatók anyanyelvi statisztikai adatait is figyelembe véve.
A római katolikus magyar anyanyelvű hallgatók abszolút többsége 77 fő
(57%) a Duna jobb partjáról (33% Vas és Zala vármegye), illetve a Tisza-Maros
szögéből (23% Pest-Pilis-Solt-Kiskun) tartozó vármegyékből származtak. A
hallgatók közül 53 főnek (39%) születési helye a többi kerület között szóródik, 5
fő (3%), pedig Magyarországon kívül (Ausztria, Galícia, Olaszország, Csehország) született. A 11 német anyanyelvű hallgató a Duna bal partjáról, a TiszaMaros közéről, Tisza jobb partjáról, illetve a Tisza-Maros szögéből származott.
11 hallgatóból 4 fő Budapesten, 2-2 fő Körmöcbányán és Brassóban, 1-1 fő
Fegyverneken, Középbükön, Ólublón, Liptóújváron, Charlesvillen és Lucsivnán
született.
Az izraelita felekezethez tartozók (20,55%) közül a legtöbben magyar
anyanyelvűnek vallották magukat (93,3%), azonban megfigyelhetjük, hogy
ezeknél a hallgatóknál, akiknél több nyelv ismeretét is feljegyezték, második
beszélt nyelvként a jiddis jelent meg. 3 izraelita hallgató német (jiddis)
anyanyelvvel (második nyelvként a magyart tüntették fel), 1 pedig szlovák
anyanyelvvel rendelkezett (ezen kívül német (jiddis) nyelven is beszélt).
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A magyar korona országaiban 1882a: i. m. 202.
Gyáni – Kövér 2003: i. m. 149.
53
Szakolca, Baracska, Trencsénbán településről származnak.
54
Kőrösön született; a fentebbiekben már elemezve, mivel négy nyelv ismeretével is rendelkezett.
55
A cseh anyanyelvű római katolikus hallgató születési helye Zaslaw volt.
52
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Születési kerületüket vizsgálva a legtöbb izraelita 43 fő (72%) a Duna jobb,56
illetve bal partjának,57 a Duna−Tisza közének58 kerületéből származott. A többi
hallgató születési helye: Tisza jobb partjának kerülete 8 fő (13%), Tisza bal
partjánnak kerülete 5 fő (8%), a Tisza-Maros szögének kerülete 3 fő (5%),
Királyhágónak kerülete 2 fő (3,3%), illetve 1 fő (1,6%) nem magyarországi
településről.
A harmadik legnagyobb felekezeti létszámmal a reformátusok rendelkeztek
(14,04%). Közöttük is megfigyelhető a magyar anyanyelvűek dominanciája: 40
fő (97,6%), 1 fő (2,4%) német anyanyelvű és a magyar anyanyelvű reformátusok
(35%-a) Királyhágón túli kerületből, de 6-6 hallgató (14,6%) a Duna−Tisza köze, Tisza jobb, bal parti kerületéből származott. A többi református felekezetű a
Duna jobb parti, Tisza-Maros szögi, 4-en a Duna jobb parti, 3-an Tisza-Maros
szögi kerületből származott, 1 hallgató pedig Bécsből, második nyelvként a németet tüntette fel. Az egyetlen német anyanyelvű református felekezetű hallgató
Württembergben született, második nyelvként a magyar nyelvet jelölte meg
származási ívén.
Az evangélikusok anyanyelvi összetétele megegyezik a reformátusokéval,
azaz magyar vagy német anyanyelvűként jegyezték fel felekezeti hovatartozásukat. Abszolút többséget alkotnak a magyar anyanyelvűek (76,9%), akik arányaiban kevesebben voltak, mint a reformátusok. A többi hallgató német anyanyelvű
volt (23,1%). A magyar anyanyelvű evangélikusok születési helyei között nem
állapítható meg domináns kerület, mint a reformátusokénál. A többi kerülethez
képest kiemelkedő számaránnyal rendelkezett (60%) 3 kerület: 4-4 fő (20%)
Duna bal-, jobb partja, illetve a Tisza jobb partja. A többi magyar anyanyelvű
evangélikus közül: 3 fő Budapestről, 2-2 fő a Tisza bal parti, Királyhágón túli, 1
pedig a Tisza-Maros szögéből származott. További nyelvismeretüket megvizsgálva: 20 főből 13 német, 1 fő szlovák,59 5-en csak magyar anyanyelvűek voltak,
1 pedig latint bírta második nyelvként.
Az alábbiakban elemzett nagyobb felekezetek mellett jelen van az unitárius, a
görög keleti, illetve az egyéb felekezetekbe sorolható: presbiteriánusok és örmény katolikusok is, bár létszámuk csekélyebb a fentebbiekben elemzett felekezetekhez képest. Az unitárius felekezethez 2 fő tartozott, akik magyar anyanyelvűek voltak. Mindkét hallgató a Királyhágón túli kerületből származott. Mátéffy
Lajos Udvarhely vármegyéből, Szentábrahám településről, magyar anyanyelvén
56

A Duna jobb partjának kerületéből 16 hallgató származott: 4 fő Győr, 3 Komárom, 2-2 Fejér,
Somogy, Vas, Veszprém, 1 pedig Sopron vármegyéből.
57
A Duna bal partjának kerületéből 15 fő származott: 4 fő Liptó, 2-2 Nógrád, Pozsony, Turóc, 1-1
fő pedig Árva, Bars, Trencsén vármegyéből.
58
A Duna−Tisza közének kerületéből kiemelkedik Pest-Pilis-Solt vármegye, innen származik a
legtöbb hallgató: 8 fő (közülük 1 született Pest-Budán), 2-2 hallgató Heves, illetve JászNagykun-Szolnok vármegyei születésű.
59
Besztercebányai születésű.
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kívül horvátul beszélt.60 Kovács Károly Maros-Torda vármegyében született,
Marosvásárhelyen, a magyar anyanyelve mellett német nyelvtudással rendelkezett. Az egyéb felekezeti kategóriába tartozó presbiteriánus hallgató Tóth Lajos;
csak magyar nyelvtudással rendelkezett, a Tisza jobb partjáról, a Bereg vármegyei Ungvárról származott. Az örmény katolikus, magyar anyanyelvű, de román
nyelvtudással is rendelkező Amirás Joachim, a Királyhágón túli kerületből, a
Szolnok-Doboka vármegyei Sajóudvarhelyen született. Az egyetlen görög-keleti
vallású a Tisza-Maros szögéből, Aradról származott. Magyar anyanyelvű volt,
de második nyelvként a román, harmadikként a német nyelvet tüntette fel. Egy
hallgató volt, aki nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról, Wittchein Quidó.
Származási ívén a magyar anyanyelvet írta be, emellett második nyelvként a
szlovákot. a Duna bal partjáról, a Gömör-Kishont vármegyei Rozsnyóról származott.61

Összegzés
A fentebbiekben a MÁV Tisztképző Tanfolyamán 1887−1890 között végzett
hallgatók társadalmi összetételének nyelvi összetettségét, felekezeti hovatartozását és születési helyét vizsgáltuk meg, 292 fő adatai alapján. Megállapítottuk,
hogy az első évfolyam származási ívein a hallgatóknak csak az anyanyelvüket
kellett feljegyezni, ezért jelentős eltérés alakult ki a két évfolyam nyelvi összetételének arányaiban. Az 1889/1890. évfolyam anyakönyvében már feltüntették az
anyanyelv mellett az egyéb nyelvtudást is, amely révén a második nyelv ismeretét is megvizsgálhattuk. Az első évfolyamnál ezt csak 6 hallgató esetében végezhettük el.
A nyelvi komplexitás mellett a felekezeti hovatartozás vizsgálatát sem mellőzhettük, kiegészítve a vármegyék, települések összevetésével. Próbáltunk öszszefüggést vizsgálni a nyelv, születési hely, és felekezeti hovatartozás között.
Nem hagytuk figyelmen kívül azt a retrospektív megközelítést sem, hogy bizonyos etnikumok valamely felekezethez kötődnek. Az adatokat az 1881. évi népszámlálás adataival összehasonlítva vizsgáltuk meg, melynek kérdőívein már
ugyanúgy az anyanyelvre is rákérdeztek, mint a származási íveken.62 Ennek
alapján a magyar anyanyelvű római katolikusok dominanciája mutatható ki
1887−1890 között. A több nyelvet beszélő hallgatók felekezeti hovatartozásának, születési helyének vizsgálata alapján szintén a római katolikus, magyar
60

A horvát nyelvtudás kérdésére már a fentebbiekben tettem említést.
Wittschen Quidó származási ívén tévesen írta be Rozsnyó település vármegyéjét, melyet Hont
vármegyébe sorolt be. Rozsnyó azonban Gömör-Kishont vármegyében található. Komoróczy
Miklós: Rozsnyó. In. Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Digitális
Kiadás Arcanum Kft. 2004. http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0008/8.html
(Letöltve: 2014.09.03.)
62
Gyáni – Kövér 2003: i. m. 145.
61
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anyanyelvű hallgatók dominanciája állapítható meg, akik második beszélt
nyelvként a németet vagy szlovákot jelölték meg. Magas a római katolikusok,
illetve az izraelita felekezetű magyar anyanyelvűek aránya, akik második nyelvtudásként minden esetben a németet (jiddist) feltüntetők voltak. De megfigyelhető volt például a szlovák nyelvet anyanyelvként vagy második beszélt nyelvként
beszélők észak- magyarországi származása is. A munka zárásaként a hallgatók
vallási hovatartozását vizsgáltuk a nyelvi komplexitás, illetve a származási hely
bemutatásán keresztül, amelynek alapján a Budapesten született, magyar anyanyelvű római katolikus hallgatók dominanciája mutatkozik meg.
A komplexebb vizsgálatokhoz azonban egyéb iratok bevonása is szükséges,
amely alapján részletesebb, átfogóbb képet kaphatunk a kérdést illetően. A fentebbiekben már említett szolgálati táblázatokban az alkalmazottaknak ugyan
nyelvismeretüket kellett feltüntetni és nem az anyanyelvüket, mint a származási
íveken, de rákérdeztek a vallás, a születési hely mellett a honosságra, illetve a
községi illetőségre is.63

Mellékletek

2. ábra A hallgatók felekezeti összetétele
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A magyar kir. államvasutak Hivatalos Lapja. 1889. 22. sz. 244−245.
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3. ábra A hallgatók születésének vármegyéje

4. ábra A hallgatók születésének vármegyéinek felekezeti megoszlása
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Spolkový život v Košiciach na prelome 19. a 20.
storočia
Pramenná báza a metodologické východiská
výskumu
(Nikoleta Dzurikaninová)
V poslednej tretine 19. storočia narástol v Uhorsku vo veľkej miere počet
spolkov. Rovnaká situácia bola v Košiciach. Podľa dobových správ pôsobilo v
roku 1896 v meste 62 spolkových organizácií. Doposiaľ nevyšla publikácia,
ktorá by komplexne zmapovala ich existenciu a činnosť, alebo ktorá by sa
zamerala na určitú vybranú skupinu. Cieľom príspevku je predstaviť a zhodnotiť
stav dokumentov k problematike spolkového života na prelome 19. a 20.
storočia, uložených v Štátnom archíve v Košiciach a v Archíve mesta Košice.
Keďže ani v jednom z uvedených archívov nemajú evidenciu pre sledované
obdobie, ktorá by uviedla bádateľa do danej problematiky, a nasmerovala ho vo
výskume, bol potrebný rozsiahly výskum viacerých inventárnych jednotiek. Až
výsledky tohto štúdia poukázali na stav archívnych prameňov súvisiacich s
danou problematikou. Poukázali žiaľ aj na viacero problémov, ktoré brzdia ďalší
priebeh výskumu. V príspevku analyzujeme hlavné problémy týkajúce sa
uvedených dokumentov. Taktiež priblížime charakter jednotlivých písomností a
na ich základe predstavíme najčastejšie formy činnosti a vonkajšej prezentácie
spolkov. Podáme ucelenú predstavu o stave a charaktere archívnych prameňov,
čím poukážeme na možnosti a limity výskumu spolkovej problematiky v
Košiciach.
Spolok je združenie ľudí, ktorých spája spoločný záujem vo vymedzenej
oblasti. Tento záujem sa premietne v činnosti, ktorú si zvolia ako cieľ pre svoje
aktivity. Vznik a činnosť spolku je usmerňovaná spolčovacím právom.
Záležitosti spolkového práva v dualistickom Uhorsku spadali pod právomoc
ministra vnútra; to znamená, že obidve časti monarchie túto oblasť spravovali
samostatne, preto bol aj vývoj v nich v tomto smere rozdielny.
V Predlitavsku existoval spolkový zákon už od roku 1867.1 Naproti tomu
v Zalitavsku, hoci bol návrh takéhoto zákona prerokovaný trikrát,2 nedošlo
1

Predlitavský zákon z 15. novembra 1867, R. G. Bl. číslo 134 o spolkovom práve.
http://spcp.prf.cuni.cz/lex/134-1867.htm (06.10.2013) Pozostával z troch častí: o spolkoch
všeobecne, o spolkoch politických, trestné a záverečné ustanovenia. Vznik spolku sa mal vopred
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k jeho schváleniu, a počas celého obdobia dualizmu usmerňoval spolkový život
v krajine minister vnútra formou vládnych nariadení. Najdôležitejšími boli
nariadenia č. 1394/18733 a č. 773/18744 o kontrole spolkov, a najmä 1508/18755
o ich zakladaní.6 Uznesenia o kontrole spolkov určili, aby bol každý polrok
predložený vláde zoznam spolkov, spoločností a ústavov, ktoré vznikli alebo
zanikli v predchádzajúcom roku.7 Dekrét o vzniku obsahoval podmienky za
akých mohol spolok vzniknúť a následne vykonávať svoju činnosť.8 Podľa
obsahu stanov a vytýčeného cieľa kategorizoval spolky „...na politické,
humanistické, zárobkové – so ziskom (nyerészkedési), osvetové
písomne oznámiť politickému krajinskému zriadeniu, a museli mu byť predložené stanovy na
schválenie. Zákon presne predpisoval, čo mali stanovy obsahovať, v akých prípadoch môže byť
spolok zakázaný a možnosti rozpustenia spolku. V prípade politických spolkov sa zakazovalo
členstvo v nich cudzincom, ženám a neplnoletým osobám.
2
V rokoch 1867, 1868 a 1889.
3
A m. kir. belügyminiszternek 1873. ápr. 29-én 1394. sz. a. kelt, valamennyi törvényhatósághoz
intézett rendelete, az egyesületek ellenőrzése tárgyában
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1873&pg=0&l=hun
(02.01.2014).
4
A m. kir. belügyminiszternek 1874. marcz. 1-én 773. sz. a. valamennyi torvényhatósághoz intézett
rendelete: az egyeletek, társulatok s intézetek nyilvántartása tárgyában 1873. ápril 29-én kelt
1394. számú belugyministeri rendelet foganatositása iránt.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1874&pg=0&l=hun.
(02.01.2014)
5
1508/1875. B. M. eln. számú körrendelet, az egyeletek tárgyában
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1898&pg=0&l=hun
(01.02.2014)
6
Okrem uvedených nariadení boli vydané aj ďalšie, napríklad A m. kir. belügyminister 1898. évi
2219. eln. számú rendelete valamennyi törvényhatósághoz, a munkásegyletekkel szemben gyakorlandó hatósági ellenőrzésnek hatályosabbá tétele tárgyában.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1898&pg=0&l=hun
(02.01.2014).; A m. kir. belügyminister 1898. évi 1136. ein. számú körrendelete valamennyi törvényhatósághoz, a szabályellenesen alakult vagy alakított, illetőleg a hatóságilag feloszlatott
vagy felfüggesztett egyletekben való részvételnek kihágássá minősítése tárgyában.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1898&pg=0&l=hun
(02.01.2014)
7
A m. kir. belügyminiszternek 1873. apr. 29-én 1394. sz. a. kelt, valamennyi törvényhatósághoz
intézett rendelete, az egyesületek ellenőrzése tárgyában

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1873&pg=0&l=
hun (02.01.2014)
A m. kir. belügyminiszternek 1874. marcz. 1-én 773. sz. a. valamennyi torvényhatósághoz intézett rendelete: az egyeletek, társulatok s intézetek nyilvántartása tárgyában 1873. april 29-én
kelt 1394. számú belugyministeri rendelet foganatositása iránt
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1874&pg=0&l=hun.
(02.01.2014)
8
Spolok musel zaslať svoje stanovy na schválenie ministrovi vnútra. Ak ten do 40 dní nerozhodol
inak, mohol dočasne začať pracovať. Za zriadený sa však považoval až potom, čo vláda odobrila
predložený štatút.
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a hospodárske..”.9 Činnosť politických, národnostných a robotníckych
organizácií bola obmedzená. „Národnostný spolok sa mohol utvoriť len ako literárny a osvetový.“10 Nemohol sa používať názov národný. Politické
a robotnícke spoločnosti si nesmeli vytvárať filiálky a ich členmi mohli byť len
občania maďarskej štátnej príslušnosti.11
Počet spolkov v Uhorsku v druhej polovici 19. storočia prudko rástol, v roku
1878 existovalo v krajine 3995 organizácii.12 Rovnaká situácia bola v Košiciach.
V roku 1852 vykonávali činnosť len 3 spolky,13 no v dobovej publikácii z roku
1896 Abaúj-Torna Vármegye és Kassa uvádza autor, že v meste pôsobilo 62
organizácií.14 Ani to nie je konečný počet, pretože do vypuknutia prvej svetovej
vojny sa tento údaj ešte zvýšil. A práve tu nastáva prvý problém výskumu
spolkového života v Košiciach, a to určenie konkrétneho čísla množstva
spolkov, ktoré reálne v meste existovali do roku 1914.
Pre výskum spolkového života v meste Košice, na základe domácich
dostupných zdrojov, sú k dispozícii archívne materiály uložené v Archíve mesta
Košice a v Štátnom archíve v Košiciach. Ani v jednom z uvedených archívoch
neuchovávajú presnú evidenciu spolkov z obdobia dualizmu. V Mestskom
archíve majú k dispozícii zoznam spolkov, ktorý nie je časovo zaradený, no je
zameraný na organizácie fungujúce prevažne v štyridsiatych a päťdesiatych
rokoch 20. storočia.15 Vlastnia aj index spolkov, ktorý takisto nie je vymedzený
rokmi. Obsahuje iba menný zoznam, kde je pri jednotlivých názvoch uvedené,
aké informácie sa k uvedenej organizácii dajú zistiť z konkrétnych prameňov
uložených v archíve.16 Väčšinou to boli údaje o vzniku a zániku, a vzťahovali sa
na už spomínanú evidenciu. Porovnanie oboch dokumentov evokuje, že aj
uvedený index sa zameriava na spoločnosti z druhej polovice 20. storočia.
Mnohé pomenovania z prvého aj druhého prameňa svojím názvom pripomínajú
spolky z predchádzajúceho obdobia, teda je problematické určiť, či ide o tie isté,

9

Melléklet az 1508/1875. B. M. eln. számú körrendelethez). Az egyleti ügyek elintézése, illetőleg
engedélyezése és ellenörzése tekintetéből következő eljárás állapíttatik meg
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(02.01.2014)
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Mannová, Elena: Spolky a ich miesto v živote spoločnosti na Slovensku v 19. stor. Stav
a problémy výskumu. In: Historický časopis. roč. 38 (1990), č. 16. 15−27.
13
Mihóková, Mária: Kultúrna a osvetová práca v Košiciach. In: Mária Mihóková (zostav.):
Vedecká, kultúrna a osvetová práca v Košiciach v rokoch 1848−1918. Štátna vedecká knižnica,
Košice, 1991. 97.
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Borovszky Samu: Abauj-Torna Vármegye és Kassa. „Apollo“ irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, 1896. http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/23.html (10.12.2013)
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Archív mesta Košice (AMK). Evidencia spolkov v Košiciach a okrese košickom.
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resp. či sú ich pokračovateľmi, alebo sú to novo založené s inými cieľmi
a charakterom a len zhodou okolností majú rovnaký alebo podobný názov.17
Štátny archív v Košiciach disponuje fondom s názvom Cechy, spolky
a záujmové organizácie, no obsahuje iba šesť spolkov.18 Napriek tomu poskytuje
základné informácie o jednotlivých spolkoch, konkrétne vznik, zánik a vytýčené
ciele podľa stanov. Ďalší materiál tvoria zápisnice z valných zhromaždení
a korešpondencia, ak sa zachovala.19 Parciálne údaje o jednotlivých spolkoch sú
zaznamenané vo viacerých inventárnych jednotkách príslušných fondov.
V Štátnom archíve sú to najmä zbierky vo fonde Štátna moc, správa
a samospráva: Župa abovsko-turnianska 1881−1922,20 Abovská župa
1860−881,21 Abovsko-turnianska župa, podžupan. 1882−1919,22 Hlavný župan
mesta Košíc 1862−1917,23 Verejno-správne výbory abovsko-turnianskej župy
1882−1918.24 Niekoľko informácii sa nachádza aj vo fonde Justícia, zbierka
Krajský súd v Košiciach. (1525) 1872−1949. II. zv.25 V Archíve mesta Košice sú
k sledovanej problematike dostupné materiály vo fondoch Magistrát mesta
Košice, pre roky 1861−191426 a Policajný kapitanát mesta Košice (1830)
1861−1922.27
Údaje v uvedených jednotkách majú len informatívny charakter a poukázali
na viacero problémov súvisiacich s výskumom danej problematiky. Nepodávajú
ucelený obraz spolkového života v meste, ale len čiastkové informácie, ktoré je
potrebné doplniť z ďalších zdrojov. Dokumenty zozbierané v jednotlivých
fondoch sú rôznorodé. Najväčšie zastúpenie podľa obsahu mali žiadosti.
Predkladali ich pri rozličných príležitostiach, napríklad pre povolenie
spolkových aktivít, ako tanečné zábavy, schôdze, alebo pre konkrétne aktivity
17

AMK. Evidencia spolkov v Košiciach a okrese košickom. Archív mesta Košice. Index spolkov
v obvode mesta Košíc a obcí okresu Košice.
18
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spolok v Košiciach, Vzdelávací spolok Abovsko-turnianskej župy a mesta Košíc, Hospodársky
spolok Abovsko-turnianskej župy v Košiciach, Spolok Uhorského Červeného kríža Abovskoturnianskej župy v Košiciach.
19
Štátny archív v Košiciach. Cechy, spolky a záujmové organizácie. Spolky v abovskej
a turnianskej župe 1861−1918 (aj Svojina 1945−1954).
20
ŠA-K. Štátna moc, správa a samospráva. Župa abovsko-turnianska 1881−1922.
21
ŠA-K. Štátna moc, správa a samospráva. Abovská župa 1860−1881.
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23
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24
ŠA-K. Štátna moc, správa a samospráva. Verejno-správne výbory abovsko-turnianskej župy
1882−1918.
25
Konkrétne pre tieto spoločnosti: pohrebný spolok Židovskej náboženskej obce Košice, Jeschuas
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−949. II. zv.
26
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súvisiace s cieľom určeného spolku (vysádzanie stromov, pomoc pri usporiadaní
výstavy). Časté boli aj žiadosti o podporu od mesta, napríklad pre chudobných,
vojakov, ale aj pre samotné spoločenstvo.
Ďalšia skupina prameňov, ktorá bolo množstvom druhá najpočetnejšia,
informuje o činnosti a rozličných administratívnych úkonoch. Tieto údaje sa
navzájom dopĺňajú a vo viacerých prípadoch sa prekrývajú so žiadosťami.
Napríklad v oznámení pre mestskú radu, že „Vedenie krajinského lesníckeho
spolku uskutoční ročné valné zhromaždenie 27. a 28. septembra v Budapešti.“,28
zároveň „...prosí mestskú radu, aby to vzala na vedomie a vyslala na poradu
svojho zástupcu...“29
Medzi administratívne záležitosti patria aj hlásenia o spolkoch, spolkových
previerkach, schválenia alebo zamietnutia žiadostí, stanov, rozpočty,
objednávky, „Výkaz všetkých pracujúcich v obchodnom priemysle, robotníckych
spolkov a spoločností a rovnako aj priemyselných zborov z územia Abovskoturnianskej župy v roku 1903.“30 a výkazy podobného typu.
Na základe žiadostí je možné odvodiť najčastejšie formy spolkových aktivít,
na ktoré potrebovali súhlas od mesta alebo od polície. Zo skúmaných prameňov
vyplýva, že spolky sa najčastejšie prezentovali navonok tanečnými, ľudovými
a cigánskymi zábavami. O tie mali záujem všetky typy spoločností. Od
ženských, cez právnické, robotnícke, mládežnícke, podporné, odborné
(zámočnícke, čižmári, stolári) až po záujmové (korčuliarske).31 Pre uskutočnenie
takýchto zábav potrebovali priestory. To je oblasť, ku ktorej smerovala väčšina
požiadaviek. Najčastejšie mali záujem o Veľké kasíno, ako napríklad košický
robotnícky invalidný a v nemoci podporujúci spolok, ktorý žiadal „... bezplatne
prenechať Veľké kasíno na usporiadanie tanečnej zábavy 1. februára 1879 ...“32
Za zábavou nasledovala pomoc chudobným v podobe zbierok, lotérií, tombol, viacerými večerami a akciami, z ktorých sa mal vyzbieraný výťažok
darovať ľuďom v núdzi. V tejto aktivite vynikali všetky ženské spolky v meste.33
Treťou najpočetnejšou skupinou boli divadelné predstavenia, estrádne
večery, koncerty a vystúpenia. Na posledných zmienených sa prezentovali
28
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29
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681, č. sp. 3749, 1904.
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umelecky zamerané spoločenstvá, napríklad ženský spevokol, alebo Košický
spevácky spolok, ktorý žiadal o povolenie „...usporiadať spevácky večierok,
spojený s veľkou tanečnou zábavou ...“34
O divadelné predstavenia a estrádne večery mali záujem najmä robotnícke a
odborné spolky napríklad stolári, drevospracujúci robotníci, obuvníci, krajčíri.
Okrem nich však aj Spolok košických katolíckych mládencov, Petőfiho spolok
a Kazinczyho kruh.35
Menej oznámení sa týkalo spolkových schôdzí. To súviselo s tým, že valné
zhromaždenia spolkov sa konali väčšinou raz za rok a dátum ich konania bol
uverejňovaný v novinách.
Zvyšné zastúpenie činností spočívalo v občasných akciách jednotlivých
spolkov podľa ich charakteru a cieľa, napríklad ženské spolky pestovali morušu,
záhradnícky, hospodársky a umelecký spolok robil výstavy, Spolok pre
skrášlenie Košíc vysádzal stromy, Košický športový spolok usporiadal športové
popoludnie, Košický spoločenský kruh premietal filmy pre svojich členov,
prebiehali konské dostihy, košickí právnici organizovali manifestácie (pri
príležitosti ukladania telesných pozostatkov Františka Rákócziho) a lampiónové
sprievody (pri príležitosti smrti Ľ. Kossutha).36
Graf 1: Činnosť spolkov

Zdroj: Vlastné výpočty na báze archívneho výskumu v Štátnom archíve
v Košiciach a v Archíve mesta Košice.
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Približne 13% skúmaných dokumentov tvoria stanovy. Sú dôležitým zdrojom
pre celkový výskum spolkového života. Predstavia daný spolok, poukážu na
jeho ciele, príčiny vzniku a vnútorné predpisy, ktorými sa členovia musia riadiť.
Umožnia roztriediť spolky do skupín podľa ich charakteru a činnosti, ktorú si
vytýčili. Vytýčené ciele sa líšia podľa typu spoločnosti. Napríklad košickí
požiarnici si predurčili, že „... sa objavia na mieste nebezpečenstva, ak hoci kde
v meste vypukne požiar, a spoja svoje sily pre uhasenie požiaru.“37, a príslušníci
Kazinczyho kruhu, ktorý vznikol v roku 1898 „... spojením "košických
novinárov" a "košickej literárnej spoločnosti" ...“38 si predsavzali „... obhajovať
a napomáhať oprávneným záujmom tlače ...“.39
Interné pravidlá opisujú vnútorné členenie príslušníkov: „Predseda, dvaja
podpredsedovia, zapisovateľ, pokladník, kontrolór, správca, knihovník, spolkový
prokurátor.“40 Základné funkcie sú vo všetkých spolkov rovnaké. Podľa
vlastného charakteru majú niektoré organizácie vyčlenené ďalšie činnosti, ako
napríklad „... duchovný (kňaz), požiarny komisár, chirurg, inžinier ...“,41 pri
požiarnickom zbore. Zo statí o členstve vyplýva, kto a za akých podmienok sa
mohol stať príslušníkom spolku; napríklad či to mohli byť iba muži, alebo aj
ženy, respektívne či existovali čisto mužské a čisto ženské spolky, alebo aj
spoločné; či mohli byť členmi iba príslušníci určitých vrstiev alebo skupín
obyvateľstva, alebo bol spolok prístupný každému. To vykresľuje sociálne
pomery, rozvrstvenie v meste a spolunažívanie jednotlivých skupín.
Podľa povahy jednotlivých spoločností je možné utvoriť predstavu
o charaktere spolkového života v Košiciach. O tom, aké organizácie najčastejšie
vznikali v meste, prečo vznikali práve takéto; napríklad ak vzniklo veľa
dobročinných spolkov na podporu chudobných, mohlo to znamenať, že v meste
alebo jeho okolí žilo veľa ľudí, ktorí boli odkázaní na pomoc od ostatných.
Prehĺbenie výskumu spolkového života môže priniesť sledovanie jazyka,
akým sa komunikovalo v spolkoch, či vznikali spolky rýdzo slovenské
a maďarské, alebo aj zmiešané. Tento aspekt výskumu je podstatný, najmä pri
štúdiu obdobia dualizmu. Je tu však potrebné sledovať ďalšie pramene,
napríklad dobová tlač, spolkové zápisnice, publikačnú činnosť spolkov, ročenky
a podobne.
Nízke zastúpenie spomedzi všetkých dokumentov majú údaje o vzniku
a zániku organizácií. Informácie o utvorení spolku sú evidované len pre 18
37
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spoločností a o ukončení činnosti len pre 2.42 To je veľmi málo a práve to je
jeden z hlavných problémov celého výskumu.
Graf 2: Archívne dokumenty

Zdroj: Vlastné výpočty na báze archívneho výskumu v Štátnom archíve
v Košiciach a v Archíve mesta Košice.
Výskum archívnych prameňov k spolkovému životu v meste Košice
poukázal na viacero problémov. Prvoradým je zistenie presného počtu spolkov
pôsobiacich v meste v sledovanom období, keďže ani v jednom z preskúmaných
archívov nemajú presnú evidenciu spolkov pre obdobie dualizmu. Posledný
dochovaný údaj je z roku 1896, ktorý uvádza, že v meste v danom období
existovalo 62 spoločností.43 Po preskúmaní uvedených inventárnych jednotiek
boli medzi jednotlivými prameňmi zmienky o spolkoch pôsobiacich v Košiciach
v počte 206.44 Zahŕňajú však aj krajinské a hornouhorské spolky, ktorých je
spolu 37, teda okrem týchto by to bolo číslo 169. Z toho 8 organizácii je
živnostenských, kde je otázne ich začlenenie medzi spolky. V zozname z roku
1896 figuruje aj takýto typ, konkrétne Košická obchodnícka živnostenská
42
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nemocenská spoločnosť, preto sú do sumáru zaradené aj organizácie
s podobným charakterom, teda živnostenské, nemocenské, robotnícke, odborné
a podporné.
Celkový počet spolkov je vysoký, a ak je výsledný, znamenal by nárast o 107
organizácií za 18 rokov. Môže to súvisieť s nekompletnosťou dostupných
údajov, keďže nie sú k dispozícii presné informácie o činnosti organizácií, teda
kedy vznikli a zanikli, či boli aj reálne aktívne, alebo boli len zaregistrované
a nevyvíjali žiadnu činnosť. Rovnako k tomu mohol prispieť aj problém
s názvami spolkov. Často sa obmieňajú podobné označenia, pričom sa nedá
určiť, či ide o viacero spoločností, alebo iba jednu-dve s podobným
pomenovaním. Takáto situácia nastala napríklad pri týchto spolkoch: Ženský
spevácky spolok – Košický ženský spevokol, Košický ženský spevácky spolok –
Ženský spevokol; Spolok pre skrášlenie Košíc – Okrášľujúci spolok mesta
Košice; Židovský ženský spolok – Spolok židovských žien – Košický
dobročinný židovský ženský spolok.
Často sa obmieňajú aj názvy podporných a rôznych odborných spolkov,
napríklad Nemocenský spolok košických krajčírov − Spolok košických krajčírov
− Svojpomocný a vzdelávací spolok krajčírov v Košiciach − Nemocenský
a samovzdelávací spolok košických krajčírov.45 Takýmto spôsobom sa opakujú
aj pomenovania ďalších spoločností. Problém ešte umocňuje skutočnosť, že pre
väčšinu z otáznych prípadov existuje medzi záznamami len jedna alebo dve
zmienky, čo navodzuje dojem, že v niektorých prípadoch ide o skrátené
pomenovanie.46 Presné konštatovanie umožní až rozsiahlejší výskum
v archívoch mimo mesta Košice.
Pri porovnávaní dochovaných prameňov vyšlo najavo, že o niektorých
spolkoch, ktoré figurujú na zozname z roku 1896 neexistuje žiadny záznam v
archívoch.47 To môže znamenať, že buď spolok v nasledujúcom období
nevyvíjal činnosť, alebo, čo je pravdepodobnejšie, autor spisu čerpal z iných
zdrojov s ucelenejšími informáciami. Tejto skutočnosti nasvedčuje aj rozdelenie,
ktoré autor zvolil. Rozčlenil spolky do 3 kategórií: spoločenské, osvetové
a dobročinné.48 V tom období však už platilo nariadenie, podľa ktorého sa mali
spolky rozdeliť do piatich typov: na politické, humanistické, zárobkové (so
ziskom), osvetové a hospodárske.49 To znamená, že autor ich zatriedil buď podľa
vlastného uváženia, alebo podľa nejakého existujúceho registra.
45

AMK. Magistrát mesta Košice 1861−1914. Archív mesta Košice. Policajný kapitanát mesta
Košice (1830) 1861−1922.
46
Tamže
47
Napríklad Učiteľský spolok, alebo Spolok 10 grajciarov. Borovszky 1896.
48
Tamže
49
(Melléklet az 1508/1875. B. M. eln. számú korrendelethez). Az egyleti ugyek elintézése, illetoleg
engedélyezése és ellenorzése tekintetébol kovetkezo eljárás állapittatik meg
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1898&pg=0&l=hun
(02.01.2014)
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Z doterajšieho výskumu v Archíve mesta Košice a v Štátnom archíve
v Košiciach vyplýva, že v meste Košice existovali na prelome 19. a 20. storočia
spolky rôzneho charakteru. Pre lepšiu prehľadnosť je možné ich klasifikovať na
náboženské, športové, osvetové, dobročinné, spoločenské, živnostenské,
odborné a podporné. Toto rozdelenie však nie je konečné, pretože mnohé by
podľa názvu mohli byť zaradené do viacerých skupín. Konečné roztriedenie
bude reálne až po preštudovaní stanov jednotlivých spolkov, podľa vytýčeného
cieľa, alebo podľa činnosti, ktorú vykonávali. Túto skutočnosť je možné zistiť,
napríklad štúdiom dobovej tlače alebo spolkových ročeniek.
Na základe dostupných prameňov je možné konštatovať, že spolkový život
v Košiciach bol veľmi rozmanitý a príležitosť byť členom nejakého spolku mali
prakticky všetky skupiny obyvateľstva. Otázkou ostáva, či si mohli vybrať, do
akého spolku vstúpia, alebo to bolo vopred predurčené ich postavením, prácou,
sociálnym zaradením, pohlavím, alebo ďalšími zatiaľ nezistenými kritériami. 50
Uvedené kritéria sa samozrejme netýkajú charakterovo odborných spolkov,
v ktorých sa združovali príslušníci určitého remesla.
V príspevku je spracované metodologické východisko problematiky
spolkového života z územia Slovenska, na príklade mesta Košice. Uvedenej
otázke sa na Slovensku venuje málo autorov. Dôvodom môže byť jazyková bariéra ako aj to, že väčšina dokumentov potrebných pre plnohodnotný výskum je
uložených mimo domáceho územia. Na túto skutočnosť poukazuje tento
príspevok, ktorý predstavil problematiku spolkového života na báze výskumu
archívnych dokumentov dostupných v sledovanom meste. Upriamil pozornosť
na charakter prameňov a možnosti, ktoré výskum v tejto súvislosti ponúka. Na
báze metodologických problémov upozornil na medzery v domácich zdrojoch
a na potrebu ďalšieho rozsiahlejšieho výskumu v archívoch mimo sledovaného
mesta. Zároveň načrtol základné východiská potrebné pre výskum spolkového
života v meste, ktoré poskytujú široký priestor na bádanie. Pre ucelený pohľad
na problematiku spolkového života na Slovensku je potrebný rozsiahly výskum
vo viacerých archívoch aj mimo slovenského územia, napríklad v Maďarskom
národnom archíve. Otázku činnosti spolkov možno doplniť sledovaním dobovej
tlače.
Pramene
Archív mesta Košice
Evidencia spolkov v Košiciach a okrese košickom
Index spolkov v obvode mesta Košíc a obcí okresu Košice
Magistrát mesta Košice 1861−1914.
50

V spolkoch sa platil aj členský poplatok, takže aj to mohol byť jeden z aspektov členstva vo
vybranej organizácií, teda či si dotyčný mohol dovoliť platiť určenú sumu, alebo nie.
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Policajný kapitanát mesta Košice (1830) 1861−1922.
Štátny archív v Košiciach
Cechy, spolky a záujmové organizácie. Spolky v abovskej a turnianskej župe
1861−1918
Justícia. Krajský súd v Košiciach. (1525) 1872 −949. II. zv.
Štátna moc, správa a samospráva. Abovská župa 1860−1881.
Štátna moc, správa a samospráva. Abovsko-turnianska župa, podžupan.
1882−1919.
Štátna moc, správa a samospráva. Hlavný župan mesta Košíc 1862−1917.
Štátna moc, správa a samospráva. Župa abovsko-turnianska 1881−1922.
Štátna moc, správa a samospráva. Verejno-správne výbory abovsko-turnianskej
župy 1882−1918.
Štátna moc, správa a samospráva. Župa abovsko-turnianska 1881−1922.
1508/1875. B. M. eln. számú körrendelet, az egyeletek tárgyában
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=189
8&pg=0&l=hun (01.02.2014)
A m. kir. belügyminiszternek 1873. apr. 29-én 1394. sz. a. kelt, valamennyi törvényhatósághoz intézett rendelete, az egyesületek ellenőrzése tárgyában
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=187
3&pg=0&l=hun (02.01.2014)
A m. kir. belügyminiszternek 1874. marcz. 1-én 773. sz. a. valamennyi
torvényhatósághoz intézett rendelete: az egyeletek, társulatok s intézetek
nyilvántartása tárgyában 1873. april 29-én kelt 1394. számú
belugyministeri rendelet foganatositása iránt .
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=187
4&pg=0&l=hun. (02.01.2014)
A m. kir. belügyminister 1898. évi 1136. ein. számú körrendelete valamennyi
törvényhatósághoz, a szabályellenesen alakult vagy alakított, illetőleg a
hatóságilag feloszlatott vagy felfüggesztett egyletekben való részvételnek
kihágássá minősítése tárgyában.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=189
8&pg=0&l=hun (02.01.2014)
A m. kir. belügyminister 1898. évi 2219. eln. számú rendelete valamennyi törvényhatósághoz, a munkásegyletekkel szemben gyakorlandó hatósági ellenőrzésnek hatályosabbá tétele tárgyában.
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=189
8&pg=0&l=hun (02.01.2014).
Melléklet az 1508/1875. B. M. eln. számú körrendelethez). Az egyleti ügyek elintézése, illetőleg engedélyezése és ellenörzése tekintetéből következő eljárás állapíttatik meg
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=189
8&pg=0&l=hun (02.01.2014)
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Predlitavský zákon z 15. novembra 1867, R. G. Bl. číslo 134 o spolkovom práve.
http://spcp.prf.cuni.cz/lex/134-1867.htm (06.10.2013)
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A Kárpát-medence felekezeteinek lélekszáma,
nemzetiségi összetétele, valamint városiasodási
mutatóinak összehasonlítása az 1910-es
népszámlálás alapján
(Lugosi-Szabó Gergely)
Bevezetés
Jelen írásom a 2014. március 13-án Egerben megrendezett „Nemzet és kisebbség – társadalomtörténeti változások a XIX–XX. században” című TÉKA
konferencián elhangzott előadás írott változata.
Előadásomban az egész Kárpát-medencére kiterjedő utolsó népszámlálási
adatok alapján a vallási felekezetek lélekszámából kiindulva vizsgáltam az egyes
vallási csoportok nemzetiségi összetételét, valamint az egyes felekezetek városiasodási mutatóit.
Az 1910-es magyarországi népszámlálás egy soknemzetiségű, ugyanakkor
sok vallási közösséget is magában foglaló terület utolsó komplex felmérését
dokumentálja, éppen ezért dolgozatom témáját tekintve – nemzetiség és vallás
viszonya a számok tükrében – fontos információforrás.
Jelen írásom négy kérdéskör átfogó vizsgálatára terjed ki:
1. Általános áttekintés a 19. század végi, 20. század eleji Európa társadalmi tendenciáiról, Magyarország társadalmi állapotáról és az ország nemzetiségi összetételéről;
2. A Kárpát-medence felekezeteinek lélekszáma, valamint az egyes felekezetekhez tartozó hívek száma;
3. A Kárpát-medence felekezeteinek nemzetiségi összetétele;
4. A felekezetek városodási mutatói.
A téma feldolgozása során arra kerestem a választ, hogy az egyes vallási közösségek milyen nemzetiségi összetétellel rendelkeztek, hogyan alakult az egyes
felekezetek térbeli elhelyezkedése, valamint hogyan érintette a századfordulón
egyre intenzívebbé váló városodás az egyes felekezetekhez tartozó csoportokat.
Mielőtt tartalmilag vizsgálatot kezdek, két fogalmi meghatározást szükséges
tenni.
Az egyik az egyház fogalmának tisztázása. Jelen írásban az egyház fogalmát
nem teológiai értelemben, hanem a szakirodalom alapján használom. Így, bár
teológiai értelemben az „egyház” és a „felekezet” nem tekinthető szinonimának,
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jelen esetben átfogóan egyháznak, illetve felekezetnek tekintek minden vallási
közösséget.
Másik fogalmi meghatározás a városodás kérdéses. Jelen dolgozat csupán
csak a rendelkezésre álló népszámlálási adatok figyelembevételével vizsgálja
számszerűen az egyes felekezetek városi jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy az adatokból csupán az egyes vallási közösségek városokban való jelenlétére kapunk
információkat. Írásomnak nem tárgya, hogy az egyes felekezetekhez tartozók
mennyiben vették fel a városiasodási szokásokat, attitűdöket.
Dolgozatom az 1910-es magyarországi népszámlálás adatai, valamint a vonatkozó szakirodalom feldolgozásán alapul.

Általános áttekintés Európa és Magyarország társadalmi
állapotáról és az ország nemzetiségi összetételéről
Európai tendenciák
Az ipari forradalom hatására a 18–20. század folyamán Európában az életforma és a családi viszonyok gyökeres átalakulása volt tetten érhető. Létrejöttek
a milliós metropoliszok, erősödött a vidéki lakosság városokba való áramlása.
Emellett a javuló életkörülmények hatására csökkent a korai halálozási arány,
viszont megmaradt a magas születési szám, melyek 6–8, sőt 10–12 ezrelékes
népességrobbanáshoz vezettek. Ez az átmeneti, tranzíciós korszak a 18. századtól a 20. század közepéig tartott, a népesség átalakulása azonban Európa nem
minden területén volt egyforma. A lakosság növekedési üteme Bulgáriában
(1,39%), Hollandiában (1,24%), Németországban (1,22%) és Dániában (1,07%)
érte el a legmagasabb, 1%-ot meghaladó arányt, de például Svédország (0,71%)
és Olaszország (0,65%) is viszonylag magas értéket produkált. Európában egyedül Írországnak volt negatív népességmutatója (-0,64%), melyben azonban központi szerepet játszott az USA-ba való jelentős kivándorlás.1 Az egyes területeken tehát a népesség növekedését vagy csökkenését nem kizárólagosan a gazdaság fejlettsége határozta meg.
A javuló életkörülmények hatására az egyes népeknek nem csak a lélekszáma, hanem a népesség átlagéletkora, mely „a római kor óta a 18. század közepéig 25 év körül járt”, is fokozatos növekedésnek indult. 2 1840-ben Angliában
például már 40 év fölött volt. A 19. század második felére megjelentek és fokozatosan teret hódítottak a társadalomszervezeti, illetve technikai eredmények
1

2

Az adatok Fűr Lajos 2000−2001. évi, Eszterházy Károly Főiskolán tartott előadásainak anyagából származnak. (lásd még: Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyarország a XX. században. II. kötet. (B) http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/237.html
(Letöltve: 2014.03.10.)
Gergely András (szerk.): 19. századi magyar történelem 1790–1918. Korona Kiadó,
Budapest, 1998. 405.
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adta lehetőségek. Ekkor már nem csak a magas születési és a kedvezőbb halálozási arányból fakadó népességnövekedés adta a többletnövekedés nagyságát,
hanem a csecsemő- és gyermekhalandóság radikális csökkenése is. Ez lehetővé
tette, hogy idővel az alacsonyabb születési szám ellenére a kevesebb halálozás
miatt a népességnövekedés a második világháborúig fennmaradjon. Ezzel pedig
lehetővé vált a városi népesség bevándorlás nélküli folyamatos fenntartása.
Magyarországi folyamatok
A Magyar Szent Korona Országaiban a 19. század második felében szintén
létrejött, majd fokozatosan terjedt el a modern családforma: „Szemben a hagyományos viszonyokkal, amelyek között a csoportviszonyokat is döntő módon a
természetes halálozás alakította ki, megnőtt élettartamok mellett általánossá
válik a felnőtt nemzedékek egymás mellett élése.”3 A családmodell változása
mellett megfigyelhető, hogy a népességszaporulat szabályzása a természetes
halálozásról a tudatos, családon belüli születésszabályozásra terjedt át. Az 1870es években Oroszország után Európában Magyarországon volt a legmagasabb
csecsemő- és gyermekhalandóság, mely 1000 élve születettre 283 csecsemő és
173 gyermek halálát jelentette. A növekvő népsűrűség mellett ebben a higiéniai
viszonyok, járványok, betegségek, főleg vidéken a gyerekekkel való bánásmód,
valamint a rossz lakáskörülmények egyaránt közrejátszottak. Erre az időszakra
tehető (1872–1873) az utolsó nagy kolerajárvány, mely mintegy félmilliós népességcsökkenést eredményezett. Ez a vérveszteség, melyet az ország egészére
nézve három év alatt sikerült pótolni, a fejletlenebb – és ez által súlyosabban
érintett – keleti és erdélyi területeken még az 1880-as években is éreztette hatását.
A riasztó adatok ellenére ebben a században a halálozási arány csökkenése
mellett a lakosság száma folyamatosan növekedett a himlő, a torokgyík (diftéria)
és a kanyaró elleni kötelező oltások bevezetésének köszönhetően. Az 1880-as
években a születések aránya 44‰-re nőtt, míg a halálozási arány 36,5‰-ről
23,6‰-re csökkent. A gyermekáldás a századfordulón családonként átlagban 4,3
élve születettet jelentett, „akik közül nem egészen három élte meg a felnőttkort.”4
A természetes népszaporulat az 1880-as évektől az első világháborúig viszonylag magas értéken (11,3‰) állt. Ezzel ugyan megelőzte a dél-európai átlagot, de
elmarad a német és az angol fejlődéstől, emellett a balkáni népességrobbanással
sem tudta felvenni a versenyt.
A fejlődés az országon belül nem volt egységes. A fejlettebb közép- és nyugat- magyarországi területeken, valamint a délvidéki területeken a halálozási és
születési mutatók párhuzamosan csökkentek. Ezzel szemben a keleti országrészben magasabb születési arány jellemezte a korszakot, mely – a Magyar Király3
4

Gergely 1998: i. m. 408.
Uo. 409.
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ság egészét nézve – jelentősen emelte a népességszaporulatot. A feltételek javulása mellett még egy érdekes jelenséget figyelhetünk meg a korszakban. A román népesség, majd főleg a református gyülekezet tagjai között kezdett elterjedni az „egykézés”, ami azt jelentette, hogy ezek a családok csak egy, lehetőleg
fiúgyermeket neveltek fel. Az átlagéletkori adatok alakulására jellemző, hogy
Angliában az 1840-es évekre az átlagéletkor már meghaladta a 40 évet, addig
Magyarországon a 24 évet érte el. Az angliai szintet nálunk csak 1910-re sikerült
produkálni.
A korszakban Magyarországon is megindult a városokba való koncentráció.
Míg 1850-ben a lakosság alig 10%-a élt városban (1,4 millió fő), addig 1910-re
ez a százalékos arány megkétszereződött, és elérte a 20–24%-ot, ami 4 millió főt
jelentett. Ezen belül is a fővárosba, Budapestre áramlott a legtöbb ember. A 20.
század elejére Budapest világvárossá fejlődött és jelentős agglomeráció alakult
ki körülötte. A városiasodás azonban jóval elmaradottabb volt a nyugat európai
országokhoz képest, hiszen a magyarországi 20%-kal szemben 1910-ben a városban élők száma Franciaországban 39%-át, Németországban 49%-át, Angliában 75%-át tette ki a lakosságnak.5 Ezzel párhuzamosan az országban megfigyelhető volt a még mindig biztosabb megélhetést nyújtó tanyasi irányba való
népesség áramlás is. 1910-re 700 ezerre emelkedett az itt élő lakosok száma.
Érdemes még a kivándorlási adatokat is megvizsgálni. 1899. és 1910. között
kivándoroltak száma 1,4 millióra tehető, ebből 30% magyar nemzetiségű, 70%
nemzetiségi, azaz román, szlovák, német, ruszin, szerb és horvát. A kivándorlások három nagyobb hullámban mentek végbe. Az elsők 1850. és 1870. között az
1848−1849-es forradalom és szabadságharc utáni megtorlások elől menekülők
voltak. A második szakasz 1870–1890 között zajlott, amikor a keleti országrészből, ezen belül is a Felvidék keleti területeiről és Kárpátaljáról vándoroltak el. A
harmadik periódusban (1890–1910) a csoportos, megszervezett kivándorlás az
ország teljes területét érintette, legnagyobb mértékben a Temesközt, BácsBodrogot és Erdélyt, kisebb mértékben Szabolcs és Veszprém megyéket. A fejlettebb régiókban, így Budapest környékén, illetve a biztosabb megélhetést nyújtó tanyasi vidékeken volt az arány a legalacsonyabb. A vándorlás iránya is érdekes, mert a független balkáni államok kialakulásával a nemzetiségek közül sokan
újonnan létrejött anyaországukba költöztek. A korszakban 150 000 román hagyta el az országot és települt át Romániába. Lényeges bevándorlás csak a zsidóság
részéről történt, de ez is inkább az 1850-es évek elején. Az 1910-es népszámláláson mért növekedésüket elsősorban már a belső szaporulat határozta meg.

5

Az adatok Fűr Lajos 2000−2001 évi Eszterházy Károly Főiskolán tartott előadásainak anyagából
származnak. (Lásd még: Tomka Béla: Bevezetés Európa újabbkori társadalom és gazdaságtörténetébe.
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/13Tomka/pdf/HEFOP%20-%20Tomka.pdf
(Letöltve: 2014.03.10.)
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Magyarország nemzetiségi összetétele az 1910-es népszámlálás
alapján
A Magyar Szent Korona Országainak az 1910-es népszámlálás szerint 20 886
487 lakosa volt.
A nemzetiségi összetételt az alábbi diagram mutatja.6

20 886 487 fő

Egyéb

Szerb

469 255

1 106 471

Anyanyelv

Horvát

Ruthén

Román

1 833 162

472 587

2 949 032

Szlovák

1 967 970

Német

2 037 435

Magyar

10 050 575

1. diagram: Nemzetiségi összetétel

Az adatokból megállapítható, hogy a legnagyobb népességet a magyarok
képviselték (10 050 575 fő), őket a román nemzetiségűek (2 949 032 fő), illetve
a német nemzetiségűek (2 037 435 fő) követték. A szerb, horvát, szlovák nemzetiségűek is 1 000 000 fő feletti létszámmal rendelkeztek. A legkisebb nemzetiség
a ruszin (472 587 fő) volt. Az adatokból az is kiderül, hogy a magyar nemzetiségűek a nemzetiségi lakosság összességével szemben minimálisan ugyan, de kisebbségbe kerültek. Míg a magyar nemzetiségűek létszáma 10 050 575 fő, addig
az összes nemzetiség együttesen 10 835 912 fő volt.

6

Adatok: Paládi-Kovács Attila: Magyar néprajz nyolc kötetben. VII. kötet. Népszokás, néphit, népi
vallásosság.
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/212.html#page7-335 (Letöltve: 2014.03.10.)
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A Kárpát-medence felekezeteinek lélekszáma, valamint az egyes
felekezetekhez tartozó hívek száma
Magyarország vallási összetételét vizsgálva rögtön megállapítható, hogy
nemcsak soknemzetiségű, hanem sokvallású országról beszélhetünk. Az egyes
vallásokhoz tartozók számát a következő táblázat mutatja.7

Katolikus
református
ortodox (összesen)
evangélikus
izraelita
unitárius
egyéb/egyik egyházhoz sem tartozó

12 913 646

2 621 329 2 333 979

1 340 143

932 458

74 296

17 452

2. diagram: A Kárpát-medence felekezeteinek lélekszáma, valamint az egyes
felekezetekhez tartozó hívek száma

Mint látható, a katolikus egyházhoz – melybe most a görög katolikusokat is
beleértjük – tartozók száma volt a legmagasabb (12 913 646 fő), vagyis az ország népességének 60,3%-a vallotta magát katolikusnak.8 A többi felekezethez
tartozók összesen 7 972 841 főt tettek ki. A református gyülekezet lélekszáma 2
621 329 fő, mely 14,3%-os arány. A harmadik legnagyobb vallási közösség az
ortodox volt (2 333 979 fő), mely a lakosság 12,8%-a.9 1 millió fölötti lélekszámmal rendelkezett még az evangélikus egyház is (1 340 143 fő), ami az összlakosság 7,1%-a volt.

7

Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
Ebben az adatban nem szerepel Horvátország. Amennyiben ezt a területet is az adatsorban szerepeltetjük, a katolikus hívek száma további 1 819 813 fővel nő.
9
Az ortodox vallásúak itt összevontan szerepelnek.
8
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A korábbi, 1868. és 1900. évi népszámlálási adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy az evangélikus egyházhoz tartozók száma majdnem 1%-kal
csökkent. Míg 1868-ban a lakosság 8%-a vallotta magát ezen egyházhoz tartozónak, addig 1910-ben már csak 7,1%. Ez abból adódott, hogy „különösen az
északi vármegyékből vándoroltak ki tömegesen elszegényedett rétegek a többségükben szlovák lakosság köréből, így ez elsősorban az evangélikus […] egyház
számára jelentett érzékeny veszteséget.”10
Az izraelita felekezetűek száma 932 458 volt, mely 5%-ot jelentett és az előző népszámláláshoz képest jelentős növekedést mutatott, ami elsősorban a már
említett természetes szaporulatból adódott. A legkisebb vallási közösséget az
unitáriusok alkották; 74 296 személy vallotta magát (0,4%) közéjük tartozónak.
A lakosság 0,1%-a, 17 452 fő egyéb vallásúnak (baptista, nazarénus, anglikán,
mohamedán, ismeretlen vallású stb.) jelölte magát. Az egyik egyházhoz sem
tartozók 2322 főt tettek ki.11
Az alábbi diagramon a Kárpát-medence felekezeteinek aránya látható12:

Katolikus

református

ortodox (összesen)

evangélikus

izraelita

unitárius

egyéb/egyik egyházhoz sem tartozó

60,3%

14,3%

12,8%

7,1%

5,0%

0,4%

0,1%

3. diagram: Felekezetek százalékos aránya a Kárpát-medencében

10

Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyarország a XX. században. (A)
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/237.html (Letöltve: 2014.03.10.)
11
Az adatokat lásd: Balogh Margit – Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon
1790−1992. Historia, Budapest, 1996. 162−163. 165.
12
Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
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A statisztikai adatokból megállapítható, hogy az ország nagyjából 60%-a katolikus, míg a többi felekezethez tartozók százalékos aránya 40% volt. Számokkal kifejezve ez azt jelenti, hogy a lakosságból 12 913 646 fő katolikus, míg
7 972 841 fő egyéb vallású volt13.

Katolikus vallású összesen

Egyéb vallású összesen

12 913 646

7 972 841

Katolikus vallású összesen

Egyéb vallású összesen

4. diagram: A katolikusok és egyéb vallásúak összesen

A Kárpát-medence felekezeteinek nemzetiségi összetétele
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Magyarok
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Németek
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Szlovákok
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Románok
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Rutének
Horvátok
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Szerbek

10

Egyéb

0

5. diagram: Összesített vallási adatok
13

Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
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Mint az a fenti diagramon látható, Magyarország nemcsak soknemzetiségű,
hanem sokszínű vallási képet is mutató ország volt. Szinte minden nemzetiségben megtalálhatóak a különböző egyházak, felekezetek képviselői. Az egyes
vallásokat vizsgálva megállapítható, hogy a „katolikusok nemzetiségi összetétele
a legvegyesebb.”14 A többi felekezet esetében egy, kettő, esetleg három nemzetiség képviselője jelenik meg markánsan.
A református egyház esetében domináns a magyarok jelenléte, az evangélikusok esetében német, szlovák többségről beszélhetünk. Az ortodox (görögkeleti) valláshoz tartozókat „zömmel Dél-Erdélyben élő románok, és a szerbek alkották”.15 Az unitáriusokhoz és a baptistákhoz jórészt magyar nemzetiségűek, míg
az izraelita felekezethez javarészt magyar és német nemzetiségűek tartoztak.
Mindezek után érdemes közelebbről is megvizsgálni az egyes nemzetiségeken
belül a vallási, felekezeti hovatartozást mutató százalékos arányokat.
Megjegyzendő, hogy a népszámlálás során a zsidóság nem jelent meg önálló
nemzetiségként, hanem izraelita vallásúként többnyire magyarnak, németnek,
kisebb részben a többi nemzetiséghez tartozónak definiálta önmagát. Ezért a
vallási összetétel vizsgálatánál a zsidóságot az öndefiníció alapján soroltam be
az egyes nemzetiségekhez. Ebből következik, hogy bár az egyes grafikonokban,
illetve szöveges magyarázatok során a zsidóságot az adott nemzetiséghez soroltam, de ebben az esetben inkább identitásvállalásról beszélhetünk. Az identitásvállalásnak oka lehet az asszimiláció, de lehet egyszerűen a beszélt nyelv alapján
történt besorolás is.

A magyar, német, szlovák nemzetiség vallási összetétele
Elsőként a magyar, német, szlovák nemzetiségek vallási, felekezeti összetételét mutatom be.16
Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a magyar nemzetiségűek 58,7%-a
latin szertartású, míg 3,1%-a görög szertartású katolikus (a katolikus magyar
nemzetiségűek összesen 61,8%-os mutatóval rendelkeznek). A többi valláshoz,
felekezethez tartozó magyarok százalékos megosztása: 25,8%-a református,
4,2% evangélikus, 7%-a izraelita, 0,7%-a unitárius, 0,4%-a görögkeleti, 0,1%-a
baptista.
A német nemzetiségűek vallási megoszlása: 66,7% katolikus (együttesen a
latin és a görög szertartású katolikusok), 21,6% evangélikus, 10,4% izraelita,
1,2% református, 0,1% görögkeleti.

14

Kollega (A): i. m.
Gergely Jenő−Kardos József−Rottler Ferenc: Az egyházak Magyarországon. Korona Kiadó,
Budapest, 1997. 143.
16
Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
15
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A szlovák nemzetiségűek vallási megoszlása: 75,9% katolikus (együttesen a
latin és a görög szertartású katolikusok), evangélikus 23,2%, református 0,5%,
izraelita 0,3%.

Magyarok
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71,8
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58,7

25,8
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7
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unitárius
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0 0,1 0
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6. diagram: A magyarok, németek, szlovákok vallási összetétele

A román, ruszin nemzetiség vallási összetétele17
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7. diagram: A románok, ruszinok vallási összetétele
17

Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
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A román nemzetiségűek dominánsan két vallási felekezethez tartoztak. Többségük (61%) az görögkeleti egyház híve, 38,5% görög katolikus, 0,1% pedig
evangélikus és baptista volt.
A ruszin nemzetiségűek közül 98,2%-a görög katolikus, míg 1%-uk római
katolikus. Emellett 0,6%-uk izraelita, míg 0,2% görögkeleti vallású volt.

A horvát, szerb nemzetiség vallási összetétele18
Magyarok
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Horvátok

Szerbek
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0,1 0
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0 0,2
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8. diagram: A horvát, szerb nemzetiségűek vallási összetétele

A horvát és a szerb nemzetiségű lakosság több mint 98%-a egy vallási közösséghez tartozott. Míg a horvát nemzetiség esetében a római katolikus (98,9%),
addig a szerb nemzetiségűeknél a görögkeleti (ortodox) vallás dominált.19 A
domináns vallás mellett a horvát nemzetiségűek 0,5% görögkeleti, 0,3% izraelita
vallású volt. Meg kell még jegyeznünk, hogy a horvát nemzetiségiek 0,2%-a
görög katolikus volt, így az összes katolikusok aránya e nemzetiségen belül elérte a 99,1%-ot.
A szerb nemzetiségűek esetén a domináns vallás mellett a népesség 1,3%-a
vallotta magát katolikusnak (római- és görög katolikus itt együtt szerepel),
0,2%-uk pedig egyéb vallási közösséghez tartozónak.
18
19

Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
A szerb nemzetiségűek 98,5%-a volt görögkeleti vallású.
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Összesített megállapítás
Az adatokból összességében megállapítható, hogy nem tekinthető helytállónak azon kijelentés, mely szerint „a magyarországi ruszinok teljes egészében
a görög katolikus egyházhoz tartoztak, amint a horvátok is kizárólag katolikusok, míg a szerbek ortodoxok voltak.”20 Az egyes nemzetiségi csoportokon
belül domináns vallási közösségekről beszélhetünk, kizárólagosságot azonban
nem tudunk megállapítani, ahogy az az alábbi diagramon is látható.21

római-és görög katolikus

görögkeleti

99,2

99,1

98,5

75,9
68,1

66,7
61

Magyarok

Németek

Szlovákok

Románok

Rutének

Horvátok

Szerbek

9. diagram: Legnagyobb arányban jelenlévő vallás az adott nemzetiségben

A magyar, német, szlovák, ruszin, horvát nemzetiségen belül katolikus többséget láthatunk. A ruszin és horvát nemzetiség esetében a katolikusok aránya
99% fölött van, így itt a katolikus egyház domináns vallási közösségként definiálható.
A románok és a szerbek esetében a görögkeleti (ortodox) valláshoz tartozik a
hívek többsége. Dominánsan azonban csak a szerbeknél jelenik meg az ortodox
egyház (98,5%).

20
21

Gergely−Kardos−Rottler 1997: i. m.143.
Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
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A felekezetek városodási mutatói
Általános áttekintés
A felekezetek városodási mutatóit vizsgálva az alábbi diagram segítségével a
következő megállapításokat tehetjük.22
Katolikus

Református

Evangélikus

Görögkeleti

Unitárius

Izraelita

60,00

50,00
50,90
40,00
30,00
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19,00

10,00

7,00

0,00

Katolikus

Református

Evangélikus

Görögkeleti

Unitárius

Izraelita

10. diagram: Felekezetek városodási mutatói

A százalékos arányt tekintve a leginkább városlakó felekezet az izraelita volt,
50,9%-kal. Második helyen a katolikus egyházhoz tartozók álltak (27,10%), őket
a reformátusok (24,30%), unitáriusok (19%), evangélikusok (16,50%) és végül a
görögkeletiek (7%) követték.
Amennyiben az egyes felekezetek lélekszámát vesszük figyelembe, az alábbi
képet kapjuk.23

22
23

Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
Uo.

173

Unitárius:
14 112
Görögkeleti:
163 379

Izraelita:
330 583

Evangélikus:
209 021

Katolikus:
1 470 665
Református: 624
811

11. diagram: Városban élők vallási közösségekhez tartozók száma

A legnagyobb városban lakó felekezet a katolikus volt 1 470 665 fővel, a második a református egyház 624 811 fővel. Őket az izraelita közösség követte
(330 583 fő), utána az evangélikusok (209 021 fő), majd a görögkeletiek
(163 379 fő), végül az unitáriusok (14 112 fő). Mindebből megállapítható, hogy
az egyes felekezeteken belüli városodási százalékos arány tekintetében a legnagyobb közösséggel az izraelita vallásúak, a tényleges népesség tekintetében a
katolikusok rendelkeztek.
A tényleges felekezeti népességet tekintve az alábbi a sorrend rajzolódik ki:
első helyen a katolikusok, második helyen a reformátusok, harmadik helyen az
izraelita felekezetű hívők, negyedik helyen az evangélikusok, ötödik helyen a
görögkeletiek és végül hatodik helyen az unitárius hívek voltak.
Főbb városok felekezeti összetétele
Végül érdemes megvizsgálnunk, hogy egyes nagyvárosok a felekezeti összetétel tekintetében milyen képet mutattak a népszámlálás adatai alapján:
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1910-es népszámlálás alapján
Budapest lakossága 880 371 fő
Katolikus

Református

Evangélikus
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12. diagram: Budapest vallási összetétele számokban

Budapest esetében azt láthatjuk, hogy az ekkor 880 371 fős lakossággal rendelkező fővárosban 535 603 katolikus volt.24 Ez azt jelenti, hogy a fővárosi lakosság 60,8%-a ehhez a felekezethez tartozónak vallotta magát. Második legnagyobb vallási közösség az izraelita volt 203 687 fővel – ez a város lakosságának
23,1%-át jelentette. Őket a reformátusok követték 86 990 fővel (9,6%), míg az
evangélikusok 43 562 főt (4,9%), a görögkeletiek 6962 főt (0,7%), az unitáriusok pedig 2120 főt (0,3%) tettek ki.
Pozsony esetében az alábbi vallási összetételt állapíthatjuk meg. 25

24
25

Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
Uo.
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1910-es népszámlálás alapján
Pozsony népessége 78 223 fő

59338
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13. diagram: Pozsony vallási összetétele számokban

A városnak 78 223 fős lakosságából 59 338 fő volt katolikus. Második legnagyobb vallási közösség az evangélikus (8994 fő), harmadik az izraelita (8207
fő) volt. Emellett 1515 fő reformátusnak, 101 fő görögkeletinek, 16 fő unitáriusnak vallotta magát.
Az alábbi diagram a 60 808 fős Kolozsvár vallási összetételét mutatja be.26

1910-es népszámlálás alapján
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14. diagram: Kolozsvár vallási összetétele számokban

26

Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
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Itt is katolikus többség figyelhető meg (27 667 fő), de erős a református jelenlét is (20 726 fő). Harmadik legnépesebb vallási közösséget ebben a városban
is az izraelita hívők adták 7046 fővel. Emellett Kolozsváron megtalálhatóak
voltak még az evangélikus (2015 fő), unitárius (1921 fő) és ortodox (1359 fő)
vallási képviselői is.
Utolsó városként az ekkor 79 038 fős Zágráb vallási összetételét mutatom
be.27

1910-es népszámlálás alapján
Zágráb lakossága 79038 fő
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15. diagram: Zágráb vallási összetétele számokban

Zágráb lakossága abszolút többségben katolikus volt. Ez azt jelenti, hogy a
79 038 főből 69 534 fő tartozott ehhez a valláshoz. 4233 fővel a második legnépesebb közösség az izraelita volt. Őket követte az ortodox (4074 fő), az evangélikus (592 fő) és a református (537 fő) közösség. A városban 4 fő vallotta magát
unitárius vallásúnak.

27

Adatok: http://www.omm1910.hu/?/adatbank (Letöltve: 2014.03.10.)
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Összegzés
Összegzéséként három megállapítást tehetünk:
1. Magyarország az 1910-es népszámlálás alapján nemcsak soknemzetiségű, hanem sok vallási közösséget felvonultató ország volt. E tekintetben
Európában egyedülálló vallási sokszínűségről beszélhetünk.
2. Az egyes nemzetiségek közül a szerb, horvát, ruszin nemzetiségűek döntően egy vallási közösséghez tartoztak. Míg a szerb nemzetiségűek ortodox vallásúak, addig a ruszinok görög katolikusok, a horvátok pedig
római katolikusok voltak.
A román nemzetiségűek döntően két vallási közösséghez tartoztak.
Itt többségben voltak az ortodox közösség tagjai, de jelentős számban
megtalálhatóak a görög katolikus vallás képviselői is. A magyar, szlovák
és német nemzetiségűeken belül a vallási sokszínűség jobban megjelent.
Mindhárom nemzetiségnél a katolikusok voltak többségben, de emellett
református, evangélikus, unitárius, izraelita közösséghez tartozók is szép
számmal megtalálhatóak.
3. Az egyes felekezetek városodási mutatóit vizsgálva megállapítható,
hogy százalékosan az izraelita hívők voltak a leginkább városlakó közösség. Tagjainak 59,9%-a városban élt. Az izraelita közösség után a katolikus, a református, az evangélikus, az unitárius és végül a görögkeleti
felekezethez tartozók következtek. Amennyiben a felekezetekhez tartozó
hívek számát vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a legtöbb városban
lakó hívővel a katolikus egyház rendelkezett. Őket a reformátusok, izraeliták, evangélikusok, görögkeletiek és az unitáriusok követték.
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Zmeny a formy národnej identity v meste Košice
medzi rokmi 1918−1921
Dobové hodnotenie etnokulturálnych procesov
v denníku Slovenský východ
(Tatiana Bírešová)
Tento článok predstavuje príspevok k téme regionálnych a národných identít,
k otázke vyrovnávania sa so zmenou identity a začleneniu sa k určitej etnickej,
národnej komunite v lokálnych, regionálnych pomeroch a národnej spoločnosti
v kontexte novovzniknutého štátneho útvaru. Motiváciou k zostaveniu tohto
príspevku bola moja osobná blízkosť k mestu Košice, ako aj fakt, že dané
obdobie, ako aj téma nie sú na regionálnej úrovni východného Slovenska
dostatočne spracované.1
Predložený príspevok je výpoveďou o inštitucionálnom poslovenčovaní
Košíc, o zapájaní mesta do československého štátu. Tento proces som sledovala
z pozícií „nových českoslovenkých elít“. Vo svojej práci som si stanovila za cieľ
spracovať a predstaviť určitý teoretický rámec k interpretácii slovenskomaďarských vzťahov v meste a predovšetkým analyzovať, ako zvolenú
problematiku národných identít reflektoval lokálny pro-československý denník
Slovenský východ v rokoch 1918−1921. Diskurz o lojalite a národnom vedomí
obyvateľstva som sledovala cez intenzitu článkov smerujúcich k obhajobe
čechoslovakizmu, pripomínania si alebo naopak nepripomínania si štátnych
sviatkov (bývalých, resp. novovytvorených) a prostredníctvom symbolických
aktov v meste, sledovala som aj postoj novín k maďarskej menšine, k maďarskej
politike a propagande. Vzhľadom k svojej jazykovej bariére som nemohla
analýze podrobiť aj maďarskojazyčné noviny vychádzajúce v Košiciach, akými
boli napríklad denníky Kassai Munkás, Kassai Vörös Újság, Kassai Napló,
A Nép, Kassai Újság.2
1

2

Výnimku tvoria maďarské monografie o asimilačných procesoch košických židov od autorky
Kovács Éva: Felemás asszimiláció: a kassai zsidóság a két világháború között (1918−1938).
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2004, 200. respektívne doktorská disertácia o
sociálnych a národnostných zmenách košických elít od autora Koudela Pál: A kassai polgárság
1918 előtt és után. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori
Iskola, Budapest, 2007. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/41/1/koudela_pal.pdf (16.07.2012)
O maďarskej tlači v Košiciach: Botka Ferenc: Kassai Munkás 1907−1937. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1969. 588; Gyüre Lajos: Kassai Napló 1918−1929. Madách Könyvkiadó, Bratislava,
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Na začiatku považujem za dôležité aspoň v krátkosti uviesť teoretické
východiská, z ktorých som vo svojej práci vychádzala. V kontexte štúdia
nacionalizmu som vychádzala hlavne z diel Miroslava Hrocha, Miloše Řezníka,
Lászlóa Vörösa či Benedicta Andersona.3
Východiskom v tomto chápaní sa pre mňa stali práce Benedicta Andersona
a Erica Hobsbawma. Benedict Anderson definuje národ ako imaginárne,
pomyselné spoločenstvo, ktoré si ľudia predstavujú ako limitované a zároveň
suverénne. Inak povedané národ môže existovať iba vtedy, ak si jeho príslušníci
budú schopní predstaviť, že patria k pospolitosti ľudí, ktorých väčšinu členov
osobne nepoznajú, ani nikdy nespoznajú4. Hobsbawm formuluje akýsi
predpoklad vzniku národa, ktorý tvrdí, že akýkoľvek dostatočne veľký súbor
ľudí, ktorého členovia sa pokladajú za príslušníkov národa, bude tak vnímaný.
Pod pojmom národ teda rozumie spoločenstvo ľudí, ktoré vzniká a udržuje sa
kolektívne prejavovanou vôľou tvoriť spolu jeden celok.5 A práve tento okamih
rozhodnutia sa, patriť k určitému národu považujem zlomový pre môj výskum.
S pojmom národ sa úzko spája pojem národná identita.6 Národná identita sa
posilňuje prostredníctvom prezentovanej vedy, kultúry, literatúry. Dôležité je,
ako bol projekt novej národnej identity zdieľaný a prijímaný. Na to, aby sa
mohol vytvoriť nový národ, bolo nevyhnutné, aby sa s myšlienkou jeho
existencie – teda s ním samotným ľudia stotožnili.7 Otázkou ostáva, čo viedlo
ľudí, aby sa stotožnili s novou národnou identitou?
1986. 257.; Filep Tamás Gusztáv: Szempontok a (cseh)szlovákiai magyar sajtó első két korszakának történetéhez. In: Tóth László (szerk.): A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története
1918–1998. II. kötet. Oktatásügy, közművelődés, sajtó. Ister Kiadó, Budapest, 1998; Szvatkó
Pál: A sajtó (A műveltség sorsa). In: Borsody István (szerk.): Magyarok Csehszlovákiában
1918–1938. Reprint kiadás. Méry Ratio, h. n., 2002.
3
Hroch, Miroslav: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních
evropských národu. Sociologické nakladatelství, Praha, 2009. 316; Řezník, Miloš: Formování
moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19.století). Triton, Praha, 2003. 184; Vörös, László:
Analytická historiografia verzus národné dejiny: Národ ako sociálne reprezentácia. Plus-Pisa
University Press, Pisa, 2010. 230; Anderson, Benedict: Představy spoločenství – úvahy o puvodu
a šíření nacionalismu. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008. 276.
4
Anderson, 2008: 21−23.
5
Vörös, 2010: 91.
6
Národnú identitu považujeme za kolektívnu identitu. Aby sa medzi ľuďmi vytvorilo vedomie
kolektívnej identity, nutné splniť tri základné podmienky: 1. ak dvaja alebo viacerí ľudia
uznávajú svoju spoločnú minulosť, ktorá je súčasne minulosťou zhodného prežívania; 2. ak
ľudia projektujú spoločnú budúcnosť 3. ak ľudia charakterizujú samých seba ako ľudí s určito
kolektívnou identitou, ktorá ich odlišuje od iných a ak medzi sebou vytvorili rovnostárske
vzťahy – Kusá, Z: Metodologické otázky výskumu premien kolektívnych a osobnostných identít.
In: Marušiak, Juraj – Ferencová, Michaela (zostav.): Teoretické prístupy k identitám a ich
praktické aplikácie. SAV, Bratislava, 2005, 10−31.
7
Jedným z prvých predpokladov identifikácie sa s národom bolo vytvorenie určitých
hraníc/prvkov, podľa ktorých sa národná identita mohla ohraničovať. Bolo potrebné vymedziť si
národný priestor, získať poznatky o udalostiach z minulosti, ktoré konštituovali národ,
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Národné povedomie, štátne povedomie, lojalita či rôzne formy kolektívnej
identity sa dostávajú do centra pozornosti práve v obdobiach rýchlych
spoločenských zmien a kríz. Práve táto situácia nastala v období prvej svetovej
vojny a po nej. Slovenský ľud bol pred prvou svetovou vojnou v rámci
Habsburskej monarchie charakterizovaný ako mierumilovný, pracovitý,
nábožný, poslušný a predovšetkým lojálny voči uhorskej vlasti.8 Na prelome
storočí sa prejavovala snaha zo strany vládnucich uhorkých/maďarských elít
reprezentovať
slovenské
obyvateľstvo
ako
lojálnu
súčasť
„uhorského/maďarského“ národa, a nie ako osobitú slovenskú národnosť. Na
druhej strane už len samotné reprezentovanie slovenskej národnosti ako takej či
onakej, spôsobilo, že bola táto kategória obdarovaná „kolektívnou
individualitou“. 9 Počas svetovej vojny československá idea bola v Hornom
Uhorsku len málo známa. Mimoriadne vojnové pomery ešte oslabili slabo
vyvinuté občianske povedomie Slovákov. Vyčerpanosť a všeobecná
nespokojnosť, nedemokratickými opatreniami obmedzený spoločenský život,
neinformovanosť, poškodenie fungovania základných sociálnych jednotiek –
rodiny a obce, oslabenie spolčovania sa, geografická a ekonomická uzavretosť,
ako aj dezorientácia väčšiny ľudí mali za následok aj neujasnený postoj k štátu.
Napriek tomu, že vojna v niektorých regiónoch urýchlila národnú emancipáciu,
väčšinovo stále prevládala nestálosť, labilnosť národného povedomia Slovákov
a primárnosť regionálneho povedomia.
Osobitý vzťah k regionálnym identitám mali vzhľadom na odlišné historické
tradície nemaďarskí obyvatelia východného Slovenska – Slováci, Rusíni,
Rómovia. Počet obci, ktoré do konca roka 1918 prejavili svoju lojalitu
k Československu, t.j. kde sa vytvorili miestne slovenské národné rady
a národné gardy, bol v podstate nižší ako počet mlčiacich alebo lojálnych
k Budapešti. Prevrat prekvapil väčšinu obyvateľov Slovenska. Československá
republika s jej politickými slobodami predstihla všetky očakávania Slovákov,
resp. ich reprezentantov o budúcom osude slovenského národa.10
Obyvatelia novovzniknutej Československej republiky si museli
dokázať predstaviť byť členom tohto štátu a jeho nového politického národa. Na

kodifikovať jazyk, charakterizovať národné kultúrne tradície, poznať príslušníkov národa a ich
zvyky.
8
Vörös, László: Premeny obrazu Slovákov v maďarskej hornouhorskej regionálnej tlači v období
rokov 1914−1918. In Historický časopis. Historický ústav SAV, roč. 54 (2006) č. 4, 419−450;
Vörös, László: Slováci: „najvlasteneckejší Uhri” alebo „slobodný národ”? Sociálne
reprezentácie Slovákov v maďarskej tlači v rokoch 1914-1918. In: Dráľ, Peter – Findor Andrej
(red.): Ako skúmať národ? Tribun EU, Brno, 2009. 79–105.
9
Vörös, 2010: 131.
10
Mannová, Elena: Koncept lojality. Postoj k autoritám na Slovensku počas prvej svetovej vojny.
In: Historický časopis, roč. 55 (2007) č. 4. 690−691.
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to, aby nový štát mohol fungovať, musela sa aspoň rámcovo udržiavať idea
čechoslovakizmu.
Situácia na východnom Slovensku sa bezprostredne po ukončení vojny niesla
v duchu nepokojov, ktoré boli spojené s návratom vojakov z frontu a zväčša
mali materiálnu príčinu.11 Východ krajiny v procese utvárania a stabilizovania
štátnej moci oproti západu zaostával. Podmienky pre zakladanie miestnych
slovenských národných rád tu boli menej priaznivé, a to z viacerých príčin.
Východné Slovensko bolo v predchádzajúcom období izolované od národnopolitických prejavov slovenského nacionalizmu a bola tu pevne zakotvená
maďarská správa, ktorá sa aj po vzniku nového štátu udržala. Informácie
o krokoch politických predstaviteľov prenikali na východ krajiny pomaly
a čiastkovo.12
Nedostatok sa vzťahoval aj na propagačné materiály, ako letáky alebo
brožúry. Naproti tomu propagačné materiály podporujúce integritu sa na
východnom Slovensku objavovali v hojnom počte. Až začiatkom decembra
1918 prichádzajú z východu prvé správy o založení miestnych slovenských
národných rád, ktoré žiadajú o pomoc a podporu. Najmenej správ o organizovaní
a zakladaní miestnych Slovenských národných rád máme zo župy Abauskoturňanskej a Zemplínskej.13 Prejavom neujasnenosti postojov obyvateľov na
východnom Slovensku je aj vznik tzv. Slovjackej republiky14 a Slovenskej
republiky rád15. Aj napriek týmto okolnostiam pročeskoslovenský pohyb na
východnom Slovensku zaznamenali a priznali aj maďarsko-jazyčné miestne
noviny. Upozornili, že vystúpenie slovenského ľudu na východe krajiny za
Československo je pre nich prekvapením.16
Začiatkom 20. storočia boli Košice nepochybne multietnickým mestom. Po
štatistike z roku 1900 košické noviny prejavili radosť nad tým, že sa Košice
zaradili medzi mestá s maďarským obyvateľstvom nad 50%. Z 40 211 vtedajších
obyvateľov Košíc sa 25 996 prihlásilo k maďarskej materinskej reči. Avšak
11

Hronský, Marián: Slovensko pri zrode Československa. Pravda, Bratislava, 1987. 195.
Hronský, Marián: Slovensko na rázcestí. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1976. 195.
13
Tajták, Ladislav: Národnodemokratická revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1972. 61.
14
Vztvorenie tzv. Slovjakcek ľudovej republiky bol neúspešný pokus o osamostatnenie
východného Slovenska a vztvorenie tzv. slovjackého národa. Pre informácii pozri: Tajták,
Ladislav: Národnodemokratická revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918. Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1972. 159.
15
Slovenská republika rád bola vyhlásená dňa 16. júna 1919 v Prešove. Na jej čele stál Antonín
Janoušek a od svojho vzniku bola podporovaná Maďarskou republikou rád. Tento druhý pokus
o osamostatnenie, respektívne pripojenie východného Slovenska k Maďarsku bol neúspešný
a po odchode maďarských vojsk z územia Slovenska sa Slovenská republika rád dňa 17. júla
1919 rozpadla.
16
Tajták, 1972: 67.
12
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z týchto ľudí „v prvom rade po nemecky“ hovorilo 8 355 a „v prvom rade po
slovenksky“ 8 423 ľudí. Len po maďarsky hovorilo 8 946 ľudí. Táto skutočnosť
dávala Košiciam v ľudovom prejave na trhu a v bežnom živote na predmestiách
multilinguálny a multietnický charakter.17
Po vzniku Československa sa stali najväčším mestom na východe krajiny,
ktoré sa nachádzalo blízko hraníc s Maďarskom, čo otváralo priestor na
diskusiu, ku ktorému zo štátov bude mesto pričlenené. Košice boli významným
mestom,a o to viac sa prikladal dôraz na zdôraznenie pro-československosti
miestneho obyvateľstva.
Prevrat, ktorý prebiehal na východnom Slovensku na konci roka 1918 sa
v košickej tlači prezentuje, akoby sa Košíc ani netýkal. Postavenie Košíc sa
podávalo, ako jasné a neotrasiteľné, nemohlo byť ani reči o ich začlenení do
nového československého štátu.18 Dňa 31. októbra 1918 sa na veľkom ľudovom
zhromaždení pred mestským domom a divadlom utvorila vojenská a ľudová
rada, ktorá prevzala funkciu Maďarskej národnej rady. Na zasadnutí košická
národná rada vyjadrila solidaritu s Maďarskou národnou radou v Budapešti.19
Prvou udalosťou, kde sa verejne stretli záujmy maďarských a nových
československých elít, boli oslavy ku príležitosti vzniku nového demokratického
Maďarska, ktoré sa uskutočnili 16. novembra 1918. Počas týchto osláv bola
dokonca zastavená aj práca v továrňach.20 Ďalším promaďarským vystúpením
bolo vystúpenie učiteľov z Košíc, ktorí sa obrátili obežníkom na učiteľov na
slovenských dedinách s tým, aby sa teraz ešte vo väčšej miere snažili upevniť
v slovenskom ľude vernosť k zachovaniu integrity Uhorska. 21 Z tejto
interpretácie vyplýva, že určité národné povedomie na východnom Slovensku
existovalo, a že nebolo zanedbateľné. Dezinformovanosť obyvateľstva ohľadom
budúcich hraníc nového štátu pôsobila negatívne na prípadné formujúce sa
československé národné vedomie.
Československú
moc
v Košiciach
oficiálne
deklaroval
veliteľ
československého vojska osobitou vyhláškou z 3. januára 1919. Maďarská
mestská správa ostala na svojom mieste aj v prvých dňoch pripojenia mesta
k Československu. Tak v Košiciach pôsobili aj naďalej niektoré orgány lojálne
k Budapešti.22 Vedúce maďarské politické kruhy si v polovici januára 1919
uvedomili, že sa v Košiciach začína formovať československá štátna moc a jej
orgány ako definitívne riešenie štátoprávnej príslušnosti Košíc. Pôvodne žili títo
predstavitelia v presvedčení, že československé vojsko v Košiciach znamená len
17

Mihóková, Mária: Politický život v Košiciach 1901–1918. Štátna vedecká knižnica, Košice,
1979. 197.
18
Mihóková, 1979: 215.
19
Tamže 207.
20
Tajták, 1972: 32.
21
Tamže 37.
22
Mihóková, 1979: 224.
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dočasnú okupáciu, ktorá sa skončí najneskôr uzavretím mierových zmlúv. Preto
sa v meste udržiavali staré uhorské/maďarské úrady, ktoré prijímali pokyny
z Budapešti a podávali hlásenia do Budapešti. Za úradnú reč mesta sa
považovala slovenčina a maďarčina, no väčšinou sa úradovalo po maďarsky. 23
Po Vyxovej nóte bolo jasné, že Košice sa stanú súčasťou Československa, a túto
informáciu zobrala na vedomie aj košická maďarská národná rada a robotnícka
rada. Napriek tomuto faktu sa na východnom Slovensku objavili dva neúspešné
pokusy o odčlenenie od Československej republiky. Od júla 1919 sa postupne
vytvorili podmienky na konsolidáciu pomerov na východnom Slovensku a na
jeho kultúrne a národné začlenenie, do nového štátu ako „hlavného mesta
východu”.
Národné povedomie na Slovensku po skončení prvej svetovej vojny
dosahovalo v jednotlivých regiónoch krajiny odlišnú úroveň. Najslabšie sa
prejavovalo na východnom Slovensku. Práve tu pre Československo vyvstala
naliehavejšia potreba jeho upevňovania. Len premena štátnej správy z uhorskej
na československú nebola dostatočným prostriedkom. Bolo potrebné vytvoriť
a presadiť v spoločnosti jednotný československý národný projekt, dokázať
spojitosť českého a slovenského národa (presadzovaním spoločnéhej histórie,
literatúry a kultúry). Zároveň predstavitelia československého národa považovali
za nevyhnutné zatlačiť maďarské (uhorské) národné cítenie v prospech toho
československého. Jedným z prostriedkov na rozšírenie a upevnenie novej
národnej identity medzi široké vrstvy obyvateľstva sa stala tlač. Medzi denníky,
ktoré vychádzali v období pred prvou svetovou vojnou v Košiciach patria
napríklad Kassai Hírlap, Kassai Napló či Felvidéki Újság. Väčšina z denníkov
vychádzajúcich v Košiciach v predvojnovom období po vojne do roku 1921
zanikla, prípadne sa pretransformovala na denník pod iným názvom. 24 Po vojne
sa začali vydávať rôzne slovenské regionálne denníky. Priekopníkom slovenskej
tlače na východnom Slovensku po roku 1918 sa stal Slovenský východ.
Podnetom pre vznik nových denníkov na východnom Slovensku bolo
ustanovenie Slovenskej republiky rád. Medzi denníky podporujúce Slovenskú
republiku rád patrili: Košické červené noviny, Kassai vörös ujság či Naša
červena zastava.25
Slovenský východ bolo periodikum, ktorého vydávanie bolo podporované
novou československou vládou. Nebolo to periodikum s tradíciou, ktoré by sa
23
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v Košiciach objavovalo už pred prvou svetovou vojnou. Vychádzal v Košiciach
denne okrem pondelka s podtitulom Nestranný orgán Slovenska a Podkarpatskej
Rusi. Vyhádzal na 2 až 4 stranách vo Vojenskej tiskárni, neskôr v Kníhtlačiarni
Sv. Alžbety. Zo začiatku bol jeho okruh čitateľov nízky a náklad neprevyšoval
500 výtlačkov.
Pred samotným rozborom jednotlivých článkov považujem za potrebné
zdôrazniť fakt, že Slovenský východ je periodikum vydávané predstaviteľmi
vládnej moci Československa, a to cielene za účelom podpory československej
štátnej idey.26 Z toho dôvodu nemusí presne podávať informácie o všetkých
prípadných zhromaždeniach, ktoré sa uskutočňovali zo strany promaďarsky
orientovaného obyvateľstva.
Prvú veľkú skupinu analyzovaných článkov tvoria články pojednávajúce
o Košiciach. Tieto články nám ukazujú, ako nová štátna moc vnímala túto
metropolu východného Slovenska a zároveň to ako ju chcela prezentovať
navonok jej obyvateľom.
Československá
vláda
počítala
s východným
Slovenskom
ako
s plnohodnotnou časťou republiky a s Košicami ako a jeho metropolou. Vyvstala
otázka budúcnosti Košíc v Československu a ich postavenia v ňom.
Československá vláda sa snažila poukázať na výhody, ktoré z nového začlenenia
Košice získajú, čím sa snažila si nakloniť domáce obyvateľstvo. Tento zámer bol
prezentovaný aj smerom k verejnosti: „Jediný pohľad na mapu Československa
a zvlášť na východné Slovensko stačí, aby sme sa o prvotriednej úlohe Košíc
presvedčili. Svojou polohou a významnosťou sú nám tu na východe, čo na
západe Prešporok, bránou do Slovenska. Mohutnou baštou proti všetkým
nepriateľským snahám z juhu prichádzajúcim, ktorí už dnes robia platným
a ktorým ešte po dlhé roky budeme musieť intenzívne odpor klásť. Maďari sa
dlho nebudú vedieť uspokojiť s myšlienkou, že skvost bývalého „felsőmagyarország“ navždy stratili. Rozhodne priaznivejšiu polohu majú dnes Košice
v našom československom štáte ako prv v rámci Uhorska.“ A ďalej sa píše:
„Jestli je Praha rukoväťou československého meča, tak sú dnes Košice jeho
hrotom.“ 27 Košice sa mali v rámci Československa stať významným
obchodným centrom, ktoré bude ťažiť so svojho pohraničného postavenia: „A
práve tu leží veľký obchodný význam Košíc. Všetko čo pôjde do Rumunska
a východného Maďarska a čiastočne do Ruska musí cez Košice, tieto
k najvýznamnejšiemu vývoznému uzlu pozdvihnúc“28
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Uvedomujúc si zmiešaný národnostný ráz Košíc boli obyvatelia informovaní
o tom, že nebude prebiehať žiadna násilná reslovakizácia obyvateľstva.
Dôvodom tohto verejného vyhlásenia mohla byť snaha o upokojenie
obyvateľstva, že nedôjde k násilnému núteniu zmeniť ich národné cítenie. Aj
týmto nový štát ukazoval svoj odlišnú, prívetivejšiu stranu oproti bývalému
režimu. „Nepriateľský náter Košíc? Maďarský ráz mesta? Je to otázka
niekoľkých rokov a tento obraz mesta sám zmizne akonáhle slovenská reč zaznie
na kazateľniciach, na katedrách, v stoličných a okresných úradoch. To sa
nebude odohrávať násilníckou slovakizáciou. Všetko inšie len do starej chyby
Maďarov nechceme padnúť, ktorá nie že by k cieľu priviedla ba naopak tým
väčší odpor vzbudila u nás. Čím väčší nápor, tým väčší odpor – to je klasická
pravda.“29
Oficiálne začleniť Košice do Československa prišiel osobne Minister s plnou
mocou pre správu Slovenska, Dr. Vavro Šrobár. Pri tejto návšteve prijal Vavro
Šrobár aj deputáciu z Podkarpatskej Rusi, ktorá žiadala pripojenie ich územia k
Československu. Pri príležitosti príchodu ministra Šrobára sa konala vojenská
prehliadka a mešťanosta Dr. Mutňanský žiadal obyvateľov ,aby si svoje obloky
vyzdobili československou trikolórou.30
Ponúka sa viacero interpretácii, prečo sám starosta takto verejne žiada
o vyzdobenie oblokov československými trikolórami. Najpravdepodobnejšou
možnosťou však je, že atmosféra v meste v januári 1919 nebola pročeskoslovensky naladená, a preto k tomu, aby sa verejne deklarovala príslušnosť
Košíc k novému štátnemu celku, museli byť obyvatelia verejne vyzývaní. Na
druhej strane v každom novovzniknutom štáte vyvstáva potreba istého označenia
(vymedzenia) si vlastného novonadobudnutého priestoru. Štátna moc si aj
v tomto prípade uvedomovala silu a význam symbolov.31 V ohlase tlači na
príchod ministra Šrobára sa zdôrazňovalo, že: „Slovenský minister navštívil
slovenské Košice“.32 Táto návšteva však nebola poslednou v Košiciach.
Vavro Šrobár zvolal na 15−16. novembra 1919 do Košíc poradu poslancov,
referentov a županov. Ako dôvod zvolania porady do Košíc udal to, že cieľom
je, aby sa všetci oboznámili so situáciou na východnom Slovensku, v Košiciach,
aby sa sami presvedčili o zmýšľaní ľudí. Vyjadril prianie, aby sa na Košice a na
východné Slovensko prestalo nazerať ako na nestabilný prvok republiky a aby sa
všetci prítomní presvedčili o ich lojalite.33 Tento akt ministra mohol mať aj
symbolický význam – snaha ukázať, že Košice sú rovnako slovenským mestom,
ako mestá napríklad na strednom Slovensku. Situáciu v Košiciach ako pokojnú
29
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už na začiatku roka 1919 označoval aj samotný mesťanosta Mutňanský:
„Zaujímavé je, že nálada nám predtým nepriateľského maďarského obyvateľstva
sa už veľmi značne v náš prospech zmenila. Všeobecná mienka je, že nikdy nebol
v Košiciach tak vzorný poriadok ako práve za našej novej vlády.“34 Jednou
z najdôležitejších udalostí, z hľadiska upevňovania československého štátnej
moci stalo roku 1919 zahájenie slovenského vyučovania v máji toho roku. Tento
krok bol významný, keďže sa ním školstvo dostalo pod správu
československých úradov. Informácia v novinách je však jedna vec. Prax však
mohla vyzerať úplne inak.
Situáciu v Košiciach na začiatku roka 1920 nám približuje nasledovný citát:
„Už viacej ako rok uplynulo, čo boli Košice obsadené československým vojskom,
ale v istých pomeroch sa veci doposiaľ nezmenili. Nemožno ovšem popierať, že
očista Košíc od nepriateľského živlu sa prevádza ale zdá sa, že tá očista trvá už
trochu pridlho. U policajného kapitanátu sa úraduje veselo maďarsky ďalej
a maďarskí úradníci nehľadiac k tomu, že u niektorých možno pochybovať o ich
spoľahlivosti. U slávneho mesta sú pomery ešte horšie. Nech skúsi niektorý
Slovák či Čech, ktorý nezná maďarsky požiadať o niečo vo svojom materinskom
jazyku. Bude posielaný od dverí k dverám a nespraví nič. Za to ale panuje tam
dvojlakeť. Jedno merítko je pre prisťahovaných Čechov a pre menej cenných
Slovákov a iné pre domorodcov. Tieto okolnosti neuvádzame preto, že by sme
chceli proti naším spoluobčanom dákosi nespravodlivo vystupovať, ale žiadame
rozhodne nápravu, ponevač tieto pomery, tak u mestského úradu ako
u policajného kapitanátu, kde ani úradné tlačivá nie sú vystavené správnou
slovenčinou a kde pozvania k celonárodným slávnostiam sa vystavujú len
maďarsky sú neudržateľné a pre posmech našej povesti.“35 Z citovaného textu je
čitateľovi zrejmé, že premena Košíc na mesto československé postupuje len
veľmi pomaly, respektívne nie tak rýchlo, ako by si predstavitelia
československej štátnej moci predstavovali. Rovnako je v texte zaujímavo
použité slovo „domorodec“. Týmto slovom autor jasne robí rozdiel medzi
ľuďmi, ktorí do Košíc prišli po prevrate roku 1918 a tými, ktorí tu žijú od
malička. Rovnako týchto „domorodcov“ autor nepovažuje za Slovákov, keďže
sa voči nim práve Slovákmi a Čechmi vydeľuje.
Slovenský východ čitateľov informuje o situácií, ktorá panovala na
východnom Slovensku a v Košiciach v júli 1920, a ktorú považuje za
nezmenenú: „...požadujeme aby sa východoslovenským pomerom pre ich
zvláštnosť venovala i zvláštna pečlivosť. Tunajší ľud zmaďarizovaní duševne,
hoc aj hovorí ešte slovensky, svoju zotročenosť necíti, a prihodí mu to za
pohodlné, keby to i tak ostalo všetko, ako bolo predtým – po starom.“36 Z tohto
článku vychádza aj výzva a súčasne kritika k národným buditeľom, t.j.
34
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k národne uvedomelým Čechoslovákom, aby prišli na východné Slovensko,
keďže doteraz tak neučinili. „Naši buditelia národní, dobrí slovenskí učenci,
vzkriesiť neprišli ľud od Štrby ďalej...“37 Podobná kritika sa vznáša aj na
politikov. „Nariekaním ako je východ zaostalý nič sa nezlepší. Keby tí všetci,
ktorí sa uchádzali o priazeň ľudu či pre seba, či pre svoju stranu zašli si –
k bratom priateľom – ako znelo to krásne oslovenie volebné, a povedali, vyložili
ako je s republikou, ktorou cestou sa dáva a kde chce dôjsť. Nedivte sa potom
ľudu, že sa vrhá do náručia každému kto k nemu príde. Nariekate stále na
maďarských agitátorov, ale sami o ľud sa nestaráte. Pre Bratislavu, zdá sa
konči Slovensko voľakde pri tatranských kúpeľných miestach, a pre Prahu, Bože
môj, kto to môže žiadať, tej je predsa aj Libeň priďaleko.“38 Z uvedených
sťažností badať, že sa na neutešenej situácií v Košiciach a na východnom
Slovensku celkovo podpísala aj pozícia periférie v rámci nového štátu. Keďže,
z pohľadu obyvateľov východného Slovenska (podľa vyššie odcitovaného
článku), sa centrum krajiny dostatočne nestaralo o túto oblasť, obávali sa, že sa
tu ľahšie presadia iné, ako štátom presadzované myšlienky. Vytvoril sa priestor
pre nové národné koncepty, akými bola napríklad Slovenská ľudová republika či
SRR, ktoré predstavovali alternatívu k československému modelu štátnosti.
Vo verejnom živote sa ešte stále viedli polemiky o tom, či sú Košice mestom
slovenským/československým alebo maďarským. Reakciu na snahu maďarských
časopisov dokázať maďarskosť Košíc sa v Slovensko východe objavuje článok,
ktorý toto tvrdenie popiera. „Nuž pozrime ako jazykovo s Košicami bolo a je.
Všetci historikovia a aj tí z maďarských aspoň tí, ktorým aj veda je pravdou
svätou shodujú sa v tom, že v kraji košickom bývalo slovenské obyvateľstvo. Ani
keď prišli Maďari k strednému Dunaju – do miest terajšej nížiny uhorskej –
nevytiahli slovenské obyvateľstvo z týchto miest.“ ... “A tu sme u najväčšieho
dôkazu dneskajšej aj budúcej slovenskosti Košíc. Uvážte, že ani ten obrovský
aparát, ktorý Maďari uviedli do pohybu, ten do podrobna premyslený plán na
úplné vykynoženie všetkého slovenského tu v Košiciach nevedel predsa potrieť
reč slovenskú. V Košiciach vie každý Maďar (ak nechodí s ušami voskom
zalepenými) slovensky, že zo Slovákov vie veľký počet maďarsky, nie je divné,
lebo museli sa maďarsky v škole učiť a naučiť, ale odkiaľ ten Maďar vie
slovensky?“39 Z výroku vyplýva, že maďarizácia Košíc, ktorá prebiehala
v minulosti, nebola celkom úspešná, ako o tom informovali predstavitelia
bývalého režimu. Pre obyvateľov mesta bolo dvojjazyčnosť prirodzenou vecou
a pre bežný život potrebovali oba jazyky.
V júli 1920 bolo v Košiciach otvorené Slovenské národné divadlo. Aj o toto
divadlo však bolo potrebné vo verejnom priestore bojovať, ako o skutočne
slovenské divadlo. Po jeho ustanovení sa objavili pochybnosti, či je
37

Tamže
Tak bolo pred voľbami – len pred voľbami. In: Slovenský východ, r. 2,č. 161, s. 1.
39
Sú Košice mestom maďarským alebo slovenským? In: Slovenský východ, r. 2,č. 188, s. 1.
38

190

spoločnosťou dostatočne ocenené. „Píšeme a hovoríme „Slovenské národné
divadlo“, ale tie slová zle pochopujeme. Nestačí povedať: V Košiciach je
Slovenské národné divadlo, ale treba si uvedomiť, či je skutočne naše a keď nie,
prečo je tomu tak. Ak máme v Košiciach Slovenské národné divadlo, lnúť k nemu
s láskou, podporovať ho, navštevovať. Slová „Slovenské národné divadlo“ majú
tým väčšiu dôležitosť, preto, že maďarskí košickí hovoria: „to je naše divadlo“40
Národnostná situácia v Košiciach ani po takmer 2 rokoch začlenenia do
Československa nebola jednoznačne ujasnená. Československá strana sa snažila
odrážať a eliminovať útoky zo strany promaďarsky/prouhorsky naladených
obyvateľov. Verejnosti sa jasne deklarovalo terajšie národné cítenie mesta. Po
sčítaní obyvateľstva roku 1921 sa zdá, akoby Košice napokon získali
československú väčšinu obyvateľstva. Už po mimoriadnom sčítaní obyvateľstva
v roku 1919sa mierna prevaha obyvateľov hlásila v československej národnosti
(22 858 ľudí, zatiaľ čo k maďarskej národnosti sa prihlásilo 17 991 ľudí.)41 Pri
sčítaní obyvateľstva v roku 1921 bol rozdiel podstatne väčší (k československej
národnosti sa hlásilo 31 572, k maďarskej 11 206 ľudí.42 Aj tento fakt však bolo
potrebné verejne prezentovať, čo opäť svedčí o potrebe oficiálneho-verejného
utvrdenia sa v lojalite obyvateľstva. „Slovenská verejnosť nevšimla si doposiaľ
dostatočne faktu, čo prinieslo tohtoročné sčítanie ľudu, že Košice sú slovenským
mestom s takmer 2/3 väčšinou československého obyvateľstva.“43
Druhú veľkú skupinu článkov tvoria články pojednávajúce, respektívne
naopak opomínajúce štátne sviatky (novovytvorené alebo tie z predchádzajúceho
režimu). V celom skúmanom období nenachádzame takmer zmienky o bývalých
štátnych sviatkoch a noviny dokonca neinformujú ani o prípadných spolkových
zhromaždeniach k týmto donedávna ešte významne oslavovaným dňom.
Dôvodom, prečo sa na tieto sviatky nenadväzovalo mohla byť obava z verejných
manifestácií vernosti k Uhorsku. Ak sa aj tieto bývalé sviatky spomínajú, je to
väčšinou v súvislosti s nejakými nepokojmi, ktoré sa počas nich udiali. Ako
príklad nám môžu poslúžiť nepokoje, ktoré zaznamenal aj Karol Anton
Medvecký vo svojom diele Slovenský prevrat, kde sa objavuje zmienka o 15.
marci, ktorý bol pripomienkou kossuthovskej revolúcie z rokov 1848−1849.
Zmienka o tomto dni reflektuje udalosti, ktoré sa dohrali v Košiciach v dňoch
15−17. marca 1919. Pred 15. marcom mestské zastupiteľstvo mesta Košice
zakázalo všetky zhromaždenia. Toto nariadenie malo slúžiť preventívne pred
oslavovaním bývalého sviatku a pred prípadnými nepokojmi, ktoré by z týchto
osláv vyplývali. Aj napriek zákazu sa zišlo asi 1500 ľudí, ktorí išli položiť
40
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veniec k pomníku maďarskej slobody. Na tomto venci sa objavili aj
uhorské/maďarské národné farby, čo bolo chápané ako otvorený prejav proti
československej štátnosti. V uliciach sa začali roztržky až následne musela
zasahovať aj polícia. V nasledujúcich dňoch bol pomník pripomínajúci bývalú
štátnosť odstránený a to aj napriek tomu, že bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.
Podľa Medveckého podnet na jeho odstránenie vychádzal z ľudu.44 Oslavy 15.
marca teda nie sú pripomínané v nejakom historickom kontexte, ale ako príčina
nepokojov, ako šanca pre maďarské iredentistické kruhy demonštrovať svoju
moc. Rovnako tomu bolo aj 15. augusta 1920 na sviatok patrónky Uhorska.
V tento sviatok sa mladé dievčatá prezliekli do maďarských národných krojov
a s cieľom zobudiť uhorské/maďarské národné povedomie chodili do kostolov
a prerušovali omše spevom maďarských národných piesní.45 Táto udalosť
zarezonovala aj v slovenskom politickom klube, ktorého predstavitelia
predstúpili pred zastupujúceho starostu Vladimíra Mutňanského s požiadavkou
potrestania vinníkov, ktorí zorganizovali provokáciu v kostoloch.46
Rovnako ako všetky bývalé štátne sviatky, ktoré boli zatlačené do úzadia
(mnohé boli označené za štátu nepriateľské), boli zatlačované aj spomienky na
významných uhorských dejateľov, či na predstaviteľov habsburského rodu.
Nezmieňuje sa ani výročie úmrtia Františka Jozefa I., ktorý bol ešte pre
mnohých žijúcich súčasníkov predstaviteľom stability a prechovávali k nemu
úctu. Bývalé významné dni a osobnosti boli nahradené novými, aj
prostredníctvom ktorých sa malo upevňovať národné cítenie k novému štátu.
Najvýznamnejším štátnym sviatkom sa stal 28. október – výročie vzniku
Československej republiky. Význam potreby pripomínania si tohto sviatku sa
odráža v jeho zobrazovaní v novinách. Roku 1919 je pri príležitosti prvého
výročia vzniku republiky v novinách opísaný do detailu celý program47, ktorý
bol v Košiciach usporiadaný na jeho oslavu. V roku 1919 nám Slovenský
východ neprináša žiadnu zmienku o Martinskej deklarácií a o jej význame.
V roku 1920 sú oslavy vzniku republiky prezentované rovnako ako
v predchádzajúcom roku, teda uverejnením presného programu osláv. 48
Uverejnený je zároveň aj článok pojednávajúci o vernosti k Československu
a vyzývajúci k vernosti občanov, ktorí ešte stále váhajú. Zatiaľ čo roku 1919 sa
Martinská deklarácia nespomína, roku 1920 je uverejnené jej celé a presné
znenie.49
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V slovenskom prostredí sa popri vytrácaní, respektívne pri úradnom zákaze
starých uhorských, ako aj maďarských národných sviatkov z verejného
prostredia, začínajú oslavovať sviatky české (československé). Tieto sviatky
v slovenskom prostredí nemali žiadnu tradíciu. Príčinu ich osláv môžeme vidieť
v tom, že po prevrate roku 1918 prišlo na územie Slovenska mnoho českých
úradníkov, ktorí (čo je prirodzené) si so sebou doniesli aj svoje zvyky a tradície.
Tieto sviatky boli zároveň aj sviatkami štátnymi a oslavovali novú
československú štátnu ideológiu, ktorú predstavitelia československej moci
reprezentovali a oslavovali. Ďalšou príčinou, prečo sa niektorí Slováci pripájali
k týmto oslavám mohol byť aj fakt, že čisto slovenské sviatky neexistovali,
respektívne len veľmi ťažko sa oddeľovalo od uhorských sviatkov čo je čisto
slovenské.
Príkladom oslavy „prineseného“ českého sviatku na slovenské územie sú aj
oslavy Husovho upálenia, ktoré sa uskutočnili v Košiciach 3. júla 1920.
„Budeme si pripomínať, že pred pol tisícom roka, na brehu Rýna za hradbami
milého mestečka Kostnice dal za svoje presvedčenie svoj život člen
československého národa, ktorý si tým poistil večnú a vďačnú pamiatku všetkých
Čechoslovákov milujúcich pravdu“.50 České sviatky sa stávajú sviatkami
československými. Rovnako sa pripomínali výročia úmrtia významných Čechov.
Príkladom je spomienka na 64. výročia úmrtia Karla Havlíčka Borovského.51
Osobnosť, ktorá sa stáva verejne prezentovaná, ako najvyšší predstaviteľ
Československa je Tomáš Garrigue Masaryk. Ani v jednom zo sledovaných
rokov nechýbajú články pri príležitosti jeho narodenín, pojednávajúce o jeho
živote, politickom význame a diele. Vyzdvihujú sa jeho zásluhy na spojení
oboch národov do jedného štátu.52
Prostredníctvom Slovenského východu boli verejnosti podávané aj informácie
o maďarskej agitácií, ktorá prebiehala na území Slovenska, o odchytení
maďarských špiónov (roku 1921 stáli pred súdom v Košiciach maďarskí
vyzvedači, ktorý boli obvinení zo spiknutia za účelom rozvratu republiky z roku
192053) ale aj o zahraničnopolitických udalostiach. Zaujímavé je, že dve
významné udalosti – podpis Trianonskej mierovej zmluvy a pokus o reštauráciu
monarchie Karolom Habsburským, sú verejnosti prezentované, ako udalosti
zahraničné.54 Dôvodom môže byť to, že československá moc sa už
skonsolidovala a republika už reálne existovala. Navyše podpis Trianonskej
mierovej zmluvy z ich pohľadu iba potvrdzoval aktuálny stav hraníc, ktoré boli

50

Husove oslavy. In: Slovenský východ, r.2,č.149,s. 3.
Výročie úmrtia Karla Havlíčka Borovského. In: Slovenský východ, r.2, č. 171, s. 1.
52
Narodeniny prezidenta Masaryka. In: Slovenský východ, r. 1, č. 51, s. 1.; Poriadok vojenských
osláv narodenín prezidenta Masaryka v Košiciach. In: Slovenský východ, r.3, č. 54, s. 3.
53
Maďarskí vyzvedači pred vojenským súdom v Košiciach. In: Slovenský východ, r. 3,č. 14, s. 1–2.
54
Pokus exkráľa o štátny prevrat v Maďarsku. In: Slovenský východ, r. 3, č.74, s. 1.
51

193

určené na mierovej konferencii roku 1919. 55 Hlavne v článkoch týkajúcich sa
pokusu o reštauráciu monarchie sa tieto informácie interpretujú tak, že sa
Československa priamo nedotýkajú. Noviny neuvádzajú ani žiadne
demonštrácie, ktoré by sa v oblasti východného Slovenska za návrat k monarchii
uskutočnili. Z tohto je možné badať, že roku 1921 sa možnosť opätovného
pripojenia Slovenska k Maďarsku už nepripúšťala a to aj vďaka konsolidácie
národnostných pomerov (nielen) na východe krajiny.
Akou premenou prešlo východné Slovensko od konca vojny až po rok 1921
dokumentuje správa policajného riaditeľstva v Košiciach z 10. januára 1922.
Správa sa zaoberá hlavne politickou situáciou v regióne a dokumentuje tu
činnosť a zameranie jednotlivých politických strán. Na začiatku autor správy
konštatuje, že pomery na východe krajiny sa postupne konsolidujú, no zároveň
nemožno ešte tvrdiť, že by bolo všetko v poriadku. V správe sa píše: „Národ je
tuná ešte väčšinou neprebudený, bez národného povedomia a dá sa ľahko
zavádzať nesvedomitým agitátorom, ktorí sa vydávajú za vodcov ľudu.“ Ďalej sa
píše: „Maďarská politika na Slovensku smeruje tam, aby mohla sústrediť všetky
svoje sily, menovite na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, urobiť
s Košíc stredisko maďarského kultúrneho a politického života, odpútať od
Bratislavy a nadviazať styky s Prahou, ktorá ich natoľko ešte nepozná a od
ktorej s peknými rečami si budú môcť vymôcť všetko, čo si len budú priať
a žiadať.“ 56
Aj tri roky po vzniku Československa na východnom Slovensku stále
existovali snahy o jeho prinavrátenie k Maďarsku. Zo správy však nie je celkom
zrejmé, ako a či sa národné povedomie obyvateľstva zmenilo. Prípadne ako sa
jeho zmena prejavila v každodennom živote obyvateľov. Početne najväčšia
skupina individuálnych pro-maďarsky orientovaných osôb, ktorí podporovali
maďarské záujmy na Slovensku, boli Maďari alebo pro-maďarskí Slováci
(maďaróni) pracujúci v štátnych službách. Boli považovaní za nepriateľa
Československého štátu, pretože neustále ešte pracovali pre Maďarsko, vo
význame pasívnej rezistencie alebo snahy podnecovať Slovákov proti Čechom.57
Pre úplnosť uveďme výsledky sčítania obyvateľstva z rokov 1919 a 1921.
Podľa sčítania obyvateľov mesta Košice a jeho okolia z roku 1919 sa
k slovenskej (československej) národnosti hlásilo 22 858 ľudí, k maďarskej 17
99158. Podľa sčítania obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo v roku 1921 sa
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k slovenskej národnosti hlásilo 31 572 a k maďarskej 11 206 ľudí, 59 čo
znamenalo 22,12%pomer Maďarov, teda blízko k dvadsaťpercentnej hranici,
stanovenej v jazykovom zákone pre uplatnenie menšinových práv.60 Bol to aj tak
výrazny pokles v provonaní s posledným uhorským sčítaním ľudu z roku 1910,
keď pomer Maďarov dosiahol azž 75,43 %.61
Tento svoj krátky príspevok považujem za akýsi úvod do danej problematiky.
Netreba zabúdať na to, že pre získanie celkového obrazu doby je potrebné
podrobiť analýze aj maďarsko-jazyčné periodiká, ktoré v Košiciach v danom
období vychádzali.
Na základe preštudovanej literatúry a prameňov možno konstatovať, že
slovenské národné vedomie na začiatku vojny nebolo silné, a že východné
Slovensko bolo po vojne oblasťou s najmenej rozšíreným slovenským
(československým) národným vedomím. Jednou z príčin tejto situácie bolo
okrajové postavenie tohto regiónu v rámci nového štátu. Zo samotného
východného Slovenska sa ozývali hlasy kritizujúce nedostatočnú snahu
centrálnych štátnych orgánov zmeniť situáciu na východe. Ďalšou príčinou
slabého slovenského (československého) národného povedomia medzi
obyvateľstvom bolo špecifické regionálne cítenie východných Slovákov.
Za doklad tohto cítenia možno považovať vytvorenie a krátkodobé trvanie
tzv. Východoslovenskej ľudovej republiky v decembri 1918 a v jej rámci
deklarovanie existencie samostatného „slovjackého národa“. Tento počin však
súčasne nemožno brať, ako vôľu všetkých obyvateľov východného regiónu,
o čom svedči aj fakt, že táto novoustanovená republika nenašla u ľudových más
podporu a zanikla o mesiac na to, ako bola ustanovená.
Analýza novín Slovenský východ v sledovanom období taktiež potvrdila, že
slovenské národné povedomie bolo v období prelomu na východnom Slovensku
a v Košiciach slabé. Noviny sa toto národné povedomie snažili posilňovať
uverejňovaním článkov podporujúcich ideu čechoslovakizmu, o význame
nových štátnych sviatkov a zverejňovaním dokladov, o tom, že slovenský
a český národ sú jeden, a že len vplyvom historických udalostí boli rozdelení
a vyvíjali sa odlišnou cestou.

59

Mihóková, 1979: 226
Otázkou používania úradného jazyka, ako aj používania jazyka národnostných menšín sa
zaoberal Jazykový zákon (zák. č. 122/1920 Zb. z. a n.). Bol prijatý 6.3.1920 (v rovnaký deň,
ako bola prijatá ústava). Za štátny a oficiálny jazyk stanovil československý. Zvláštne práva a
pripadli menšinovým jazykom v prípade, kedy obyvatelia hovoriaci jazykom menšiny tvorili
aspoň 20% v danom súdnom okrese. Potom im bola zaručená možnosť podávať podania na
súdy a úrady v menšinovom jazyku, v tom im tiež prináležala príslušná odpoveď. Menšiny mali
tiež nárok na vzdelanie v tomto jazyku, súbežné vyučovania jazyka československého však
ostalo povinné.
61
Výsledky sčítania z roku 1910: počet ľudí hlásiacich sa k maďarskej národnosti: 33 350, počet
ľudí hlásiacich sa k slovenskej národnosti: 6547. Mihóková, 1979: 226.
60

195

Noviny ďalej uverejňovali protimaďarsky/protiuhorsky orientované články.
Hlavným cieľom bolo zamedziť šíreniu iredentistických nálad a rozširovať
a posilňovať novú štátnu ideu. O tejto snahe svedčia články, ktoré zdôrazňovali
výhody plynúce pre Košice a pre východné Slovensko z ich nového postavenia.
Zmienky o pozitívnom vítaní maďarskej armády pri jej vstupe do mesta roku
1919 nám ukazujú, že premena Košíc a jeho okolia na československé mesto
neprebehla rýchlo, ale mala postupný prechod.
Pramene
Štátny archív v Košiciach
Inventárne číslo: 1029, číslo škatule: 12, E/1/25 (Policajné riaditeľstvo
v Košiciach 1920−1938)
časopis Slovenský východ
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Az elemi oktatás- és óvodaügy helyzete a
csehszlovákiai Kárpátalján 1921-ben1
(Fekete Gábor)
Bevezetés
Európa területén az első világháború jelentős változásokat vitt végbe, melyek
a Duna-medence államaira is kihatottak. A Csehszlovák Köztársaság azon kevés
országok egyike volt, amely nem rendelkezett történelmi előzményekkel. Új
államként nagy és átfogó szervezési munkára volt szükség ahhoz, hogy megteremtse saját intézményrendszerét a társadalmi élet – gazdaság, egészségügy,
oktatás stb. – különböző területein. Az államalkotás nehézségeit fokozta, hogy
történelmileg eléggé eltérő területek alkották a köztársaságot: Csehország, Morvaország, Szilézia, Szlovenszkó és Ruszinkó.
Jelen tanulmány az oktatási rendszer egy behatárolt szegmensét kívánja elemezni, pontosabban azt a kérdéskört, hogyan alakult Kárpátalja óvoda- és elemi
iskolarendszere az állam létrejöttét követő időszakban. A kutatás az 1921. évre
kíván koncentrálni, mivel a munka fő forrásbázisát az 1921. december 21-i állapotot tükröző országos iskolastatisztika jelenti. Erre alapozva kívánja a tanulmány az intézményeket bemutatni, elsősorban az oktatási nyelvre, a fenntartók
szerinti elemzésre, valamint a területi elhelyezkedésre összpontosítva.

Ruszinkó oktatási rendszerének általános jellemzői
Az 1920. február 29-én kiadott csehszlovák alkotmány nyelvtörvényének 5.
paragrafusa megadta a jogot, illetve az elvi lehetőséget az egyes nemzetiségeknek az anyanyelven történő képzésre: „A nemzeti kisebbségek számára létesített
iskolákban a tanítás az ő nyelvükön történik, hasonlóképpen a számukra létesített kulturális intézményeket ezen a nyelven igazgatják.”2 A kisebbségi oktatás
különösen fontos volt Kárpátalján, mivel a területen nemcsak az államalkotó
nemzetet képviselő csehek és szlovákok, hanem más nemzetiséghez tartozók is
1
2

A tanulmány a Collegium Talentum támogatásával készült.
Prága, 1920. február 29. A Csehszlovák köztársaság nyelvtörvénye [122. sz. törvény]. Az 1920.
február 29-én kelt 121. sz. csehszlovák alkotmánylevél kiegészítése. Fedinec Csilla: Iratok a
kárpátaljai magyarság történetéhez 1918−1944. Lilium Aurum Könyvkiadó, SomorjaDunaszerdahely, 2004. 65.
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nagy számban éltek, amit a korabeli népszámlálási adatok egyértelműen bizonyítanak.
Ruszinkóban az első népszámlálást 1921. február 15-én tartották, melynek
során 604 745 lakost vettek számba. A legnagyobb nemzetiség a ruszinoké 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.3 Így a térség
etnikailag és nyelvileg is Közép-Kelet-Európa leginkább vegyes összetételű
régiójának tekinthető. A ruszin és ukrán lakossággal kapcsolatosan az iskolastatisztika az oktatás nyelvének a ruszint jelöli meg, ezért a későbbiekben tannyelvként mi is ezt a terminust használjuk. Emellett a nemzetiségi csoportoknál
a ruszint használjuk, melybe beleértendők a magukat ukránnak identifikálók is.
Az első reformok következtében nem jött létre egységes tanügyigazgatás, hanem Cseh- és Morvaországban, valamint Sziléziában az országos iskolatanácsok
lettek a legfőbb hatóságok, Szlovenszkóban és Ruszinkóban pedig a pozsonyi és
az ungvári iskolareferátus. Utóbbi intézményhez 1 országos és 12 járási tanfelügyelő (inspektor) tartozott. Másodfokú hivatalnak számított az ungvári országos
hivatal, valamint a járási hivatalok. A helyi iskolaigazgatás két típusa került
kialakításra:
1. Az iskolaigazgatás feladatait az állami iskolák esetében kuratóriumok végezték.
2. A községi és felekezeti iskolák esetében az iskolaszékek láttak el részben
hasonló feladatot.4
Az 1921-es statisztika emellett még 14 járási tanfelügyelőségről, más néven
inspektorátusról közöl információkat s ebből 13 adatai kerültek feldolgozásra
jelen tanulmányban. A huszti inspektorátus lett volna a tizennegyedik, de annak
iskoláiról csak egy erősen hiányos forráscsoport maradt fenn, így nem kapott
helyet a tanulmányban (lásd Mellékletek, 2. sz. térkép: Tanfelügyelőségek Kárpátalján).
A következő inspektorátusok voltak ekkor Podkarpatszka Ruszban, amelyek
megnevezései néhány szempontból eltértek egymástól, főleg azért, mert az
anyagok egy részét ruszin, másik részét szlovák nyelven töltötték ki. Ruszin
nyelvet használtak a következő esetekben:
Берегсаскій5 helyesen Берегівскій, magyarul Beregszászi; ІршавоДовжанскій,6 magyarul Ilosva-Dolhai; Севлюшь,7 ukránul Виноградів, magya-

3

Botlik József: Közigazgatási és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Nyíregyháza, 2005. 151.
Fedinec Csilla: Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938−1991). Nemzetközi Hungarológiai Központ. Budapest, 1999. 15−16.
5
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 15.
6
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 36.
7
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 50.
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rul Nagyszőllős; Ужгородскій (рускій),8 magyarul Ungvári (ruszin). Szlovák
nyelven töltötték ki: Akna-Solotvina,9helyesen Slatinské Doly, magyarul
Aknaszlatina; Perečín,10 magyarul Perecseny, Svaljava,11 magyarul Szolyva;
Velké Berezné,12 helyesen Veľký Berezný, magyarul Nagyberezna;
Latoričansky,13 magyarul Latorcai, Tiačevo,14 helyesen Tačovo, magyarul
Técső; Mukačevsky,15 magyarul Munkácsi; Volové,16 magyarul Ökörmező;
Užhorod (slov.),17 magyarul Ungvár (szlov.).
A tanfelügyelőségek neveinek összehasonlítását a dr. Kepecs József szerkesztette Központi Statisztikai Hivatal által 2000-ben kiadott Kárpátalja településeinek vallási adatai (1880−1941) című könyv alapján végeztük el, ahol magyar, szlovák, orosz és ukrán elnevezések is szerepelnek az egyes településeknél.
A felsorolt inspektorátusokból külön kiemelendőek az Ужгородскій (рускій)
és Užhorod (slov.)18 elnevezésűek, ahol a „slov.” vélhetően a „slovenská”-ra,
vagyis a szlovákra utal. Egyébként mindkettő központja Ungvár volt. A statisztikai listák közül az elsőt ruszin nyelven, míg a másikat az államnyelven készítették el, a települések nevei így az egyikben az államnyelv szerint, míg a másikban ruszinul szerepelnek. Továbbá az Ungvári ruszin elnevezésűben kizárólag
ruszin nyelvű iskolák tartoztak, míg a másikba szlovák és magyar iskolák kerültek be. A többi tanfelügyelőségnél hasonló, tannyelv szerint elkülönített kialakítás nem volt.
1919. június 7. és augusztus 12. között a párizsi békekonferencián megszületett a döntés a Szlovenszkó és Ruszinkó közti ideiglenes határról, amelyet egyelőre demarkációs vonalnak neveztek. A Csap és Ungvár közötti vasút, amely e
vonal mentén helyezkedett el, Ruszinkóé lett Ungvár városával együtt. Ettől
északra a határt az Ung folyó jelentette. A Csap és Ungvár közti vasúttól keletre
eső három falut (Tiszaásvány, Kis Rát és Nagy Rát) Szlovenszkóhoz csatolták.
32 település, amelyek viszont a demarkációs vonaltól nyugatra feküdtek, az
ungvári közigazgatás hatáskörébe került.19 Az ungvári (szlov.) inspektorátusban
lévő elemi iskolák között több olyan található, amely közigazgatásilag nem vált
Ruszinkó részévé, hanem Szlovenszkó része lett, viszont tanügyileg a statisztikai
8

KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 91.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 5.
10
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 22.
11
KTÁL Fond 28. opisz 5, od. Zb. nr. 181. sztr. 28.
12
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 59.
13
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 65. Ez az egyetlen, melyet nem községről vagy
városról neveztek el, hanem a Latorca folyóról.
14
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 66.
15
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 77.
16
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb, nr. 181. sztr. 85.
17
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 81.
18
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 81.
19
Botlik 2005: i. m. 139.
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adatok alapján Ruszinkóhoz tartozott (Podkarpatszka Rusz közigazgatási és
tanügyi határai az 1. térképen láthatók). A következő településekről van szó,
zárójelben a magyar megnevezéssel jelölve. Szintén zárójelben tüntettük fel a
helyes szlovák elnevezést, amennyiben az a forrásban helytelenül jelent meg.
Bežovce (Bező), Čop (Csap), Husák (Ungludas), Jenkovce (Jenke), Karčava
(helyesen: Krčava, magyarul: Karcsava), Korumlany (helyesen: Koromľa, magyarul: Korumlya), Malý Rát (helyesen Malé Rátovce, magyarul: Kis Rát),
Nižné Nemecké (Alsónémeti), Sejkov (Székó), Tašoľa (helyesen Tašuľa, magyarul: Tasolya), Tisaášváň (helyesen Ašváň, magyarul: Tiszaásvány), Vyšné
Nemecké (Felsőnémeti), Záhor (Zahar).
Ezen településekhez tartozó iskolák településenként a következők.
I.
Bežovce (Bező) – szlovák tannyelvű, református.
II.
Bežovce (Bező) – szlovák tannyelvű, római katolikus.
III. Čop (Csap) – magyar tannyelvű, állami.
IV. Čop (Csap) – magyar tannyelvű, római katolikus.
V.
Husák (Ungludas) – szlovák tannyelvű, római katolikus.
VI. Jenkovce (Jenke) – szlovák tannyelvű, református.
VII. Jenkovce (Jenke) – szlovák tannyelvű, római katolikus.
VIII. Karčava (helyesen Krčava, magyarul: Karcsava) – szlovák
tannyelvű, állami.
IX. Korumlany (helyesen Koromľa, magyarul: Korumlya) – szlovák
tannyelvű, görög katolikus.
X.
Malý Rát (helyesen Malé Rátovce, magyarul: Kis Rát) – magyar
tannyelvű, református.
XI. Malý Rát (helyesen Malé Rátovce, magyarul: Kis Rát) – magyar
tannyelvű, római katolikus.
XII. Nižné Nemecké (Alsónémeti) – szlovák tannyelvű, állami.
XIII. Sejkov (Székó) – szlovák tannyelvű, állami.
XIV. Tašoľa (helyesen Tašuľa, magyarul: Tasolya) – szlovák tannyelvű,
állami.
XV. Tisaášváň (helyesen Ašváň, magyarul: Tiszaásvány) – magyar
tannyelvű, állami.
XVI. Vyšné Nemecké (Felsőnémeti) – szlovák tannyelvű, állami.
XVII. Záhor (Zahar) – szlovák tannyelvű, református.
XVIII. Záhor (Zahar) – szlovák tannyelvű, görög katolikus.20
Összesen tehát 13 szlovák és 5 magyar tannyelvű iskola nem tartozott Kárpátalja közigazgatási értelemben vett területéhez.
1922-ben elkészült még egy statisztikai munka az érintett két Ungvár központú inspektorátusról. Közben megváltoztak a nevek, melyeket ruszin nyelven
töltöttek ki. A következő intézményeket tartalmazta: Ужгородскій політ.
20

KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 81.
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oкругь21 (Ungvári politikai járás) és Середнянскій політ. oкругь22 (Szerednyei
politikai járás). Azon iskolákat, amelyek nem tartoztak közigazgatásilag
Ruszinkóhoz, már nem tartalmazta a dokumentum. Emellett változást jelentett az
is, hogy tannyelv szerint mindkét inspektorátushoz magyar, ruszin, valamint
cseh és szlovák iskolák tartoznak. Tehát a közigazgatási és tanügyi határok
1922-ben már megegyeztek Ruszinkó és Szlovenszkó között, emellett megszűnt
a két említett oktatási egységben a tannyelvi alapon való csoportosítás.

Az óvodarendszer az 1921-es statisztikában
Mivel a korszakban bölcsődék még nem léteztek, az óvodák voltak minden
állam, így Csehszlovákia oktatási és nevelési struktúrájának az alapegységei.
Források szempontjából itt rosszabb a helyzet, mint az elemi iskolák esetében. A
huszti mellett az ökörmezői tanfelügyelőségről sem rendelkezünk forrással, a
nagybereznaiban pedig a dokumentum szerint nem működött óvoda. Ezen információkat figyelembe véve az 1. táblázatban vannak az óvodák csoportosítva
(fenntartók és nyelv alapján). A korábban említett problematikus Ungvár (szlov.)
elnevezésű egységben egy óvoda volt, amely közigazgatásilag nem tartozott
Kárpátaljához: ez Čop (Csap) településen állami fenntartásban működött. Az
óvodásokkal való foglalkozás nyelve nincs feltüntetve ebben az inspektorátusban, de segítségül szolgálnak az Ужгородскій політ. oкругь23 (Ungvári
politikai járás) és a Середнянскій політ. oкругь24 (Szerednyei politikai járás)
statisztikai kimutatásai, amelyek egy évvel később, 1922-ben készültek s ezek
alapján a csapi óvoda kivételével − mivel az nem szerepel a dokumentumban − a
foglalkozás nyelve mindenhol beazonosítható.
Az óvodákat fenntartók szerint áttekintve három kategória létezett: állami,
egyházi és községi. A 63 (62)25 állami fenntartású hatalmas túlsúlyt alkotott, az 1
egyházihoz (római katolikus) és a 2 községihez viszonyítva. A foglalkozások
nyelve alapján három csoportot különíthetünk el: ruszin, magyart, csehet és
szlovákot (az államalkotó két nemzetet egy közös kategóriába vettük). Ruszin
óvodák alkotják a legnagyobb csoportot az összes inspektorátusban, a beregszászit kivéve, s közülük kiemelkedik a Munkács elnevezésű a maga 10 intézményével. Emellett érdekesség, hogy az iskolákkal ellentétben az Ungvár (szlov.)
oktatási egységben működött intézmény ruszin nyelven is. A magyar nyelvű
óvodáknál kiemelkedik a beregszászi oktatási egység a maga 9 óvodájával. A
cseh és szlovák nyelvűek esetében kiemelhető az Ungvár (szlov.) elnevezésű 3
21

KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 99.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 100.
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KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 107.
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KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 108.
25
Az első szám az oktatásilag Kárpátaljához óvodaszám, zárójelben a közigazgatásilag Kárpátaljához tartozó intézményeket jelöljük
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óvodával, mindamellett működött a perecsenyiben is, de minkét oktatási egység
a szlovák határ mentén feküdt. Héber, német és román nyelven nem folyt óvodai
nevelés, bár relatíve nagyszámban éltek a területen zsidó, német és román nemzetiségűek.26
További következtetéseket lehet levonni, ha megvizsgáljuk, hogy milyen
nemzetiségi arányok jellemezték az adott évet. Ehhez a 2-3-4. táblázat adatait
kell elemezni a következő alapelvek szerint:
1. Milyen kapcsolat volt a nemzetiségi háttér és az oktatás nyelve között?
2. Az adott nemzetiségek milyen arányban vettek részt a különböző nyelvű
nevelésben, külön kiemelve a főbb tendenciákat, valamint a tankerületenkénti
jelentősebb különbségeket vagy hasonlóságokat.
3. Az óvodahálózatnál elsősorban tannyelv szerinti elemzésre van szükség,
melyet a taglalásnál is érvényesíteni kívánunk. Lényeges eltérés, hogy itt a hangsúly a tanítási nyelven van, míg a 2. alapelvnél a nemzetiségen. Ennek megfelelően felmerül a kérdés, hogy például a cseh és szlovák tannyelvű óvodahálózatban milyen számban és arányban vannak jelen a cseh és szlovák nemzetiségűek,
ehhez kapcsolódóan pedig mekkora a részaránya a többi nemzetiségnek?
A statisztikában a következő nemzetiségi kategóriák kerültek kialakításra:
1. cseh és szlovák
2. ruszin
3. német
4. magyar
5. lengyel
6. zsidó
7. román
8. egyéb27
Összesen 3112 óvodásra vonatkozó adat áll rendelkezésünkre, melyek 11
tankerületre tagolódtak. Három nyelv közül választhattak a szülők: cseh és szlovák, ruszin, magyar. Nem számítottuk bele Csap adatait, mivel a nyelvi megoszlásról nincs információnk.28
Cseh és szlovák nemzetiségűek csupán 90-en voltak, ami a teljes létszám
2,89%-a. A 11 vizsgált tankerületből 7-ben mutatható ki jelenlétük, ebből a
Perecseny (31) és az Ungvár (szlov.)(43) emelhető ki. A többiben a számuk 5
alatti maradt. 56 (62,2%) intézmény ruszin nyelvű volt (33,3%), a fennmaradó 4
(4,4%) pedig a magyart részesítette előnyben.29
Amint az várható, legtöbben az ruszinok voltak: összesen 1256 fő. Bár mind
a 11 oktatási egységben megtalálhatók, de területi megoszlásuk nem teljesen
26

Az adott kérdés további vizsgálatot igényel.
Esetünkben ez a kategória, mivel a gyakorlatban egyetlen gyermek sem lett ide besorolva, nem
kerül tárgyalásra.
28
A 2. táblázat részletes bontásban közöl adatokat az óvodarendszerről.
29
A nemzetiségekkel kapcsolatos tannyelv választásról a 3. táblázat közöl adatokat.
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egyenletes. Többséget a következő területeken alkottak: Perecseny, Szolyva,
Ilosva-Dolha, Nagyszőlős, Latorca, Munkács. Létszámukat tekintve a második
helyen álltak a két Ungvár központúban, a fennmaradókban pedig a harmadik
helyre szorultak. Figyelembe véve a lehetőségeket, a számszerű adatok alapján
levonható az a következtetés, hogy közel teljes számban, 1227 (97,7%) gyermeknél választották ezen intézményeket, a fennmaradó 27 óvodásból 18 (1,4%)
az államnyelvűbe került, 11 (0,9%) pedig a harmadik lehetőséget választotta.
A források alapján a német kisebbséghez 55 fő tartozott, ami felettébb csekélynek mondható (ez 1,77%-nak felelt meg). Területileg három egységről van
szó, amelyek központi fekvésűek. Ezen belül a munkácsi emelkedik ki 52 gyerekkel. Ezzel szemben a fennmaradó kettőben összesen 3 német nemzetiségű
volt. Eltérően a korábban tárgyalt csoportoktól, itt az anyanyelvi lehetőségek
nem álltak rendelkezésre. Emellett megjegyzendő, hogy homogénnek mondható
a nyelvválasztás, hiszen egységesen a ruszin nyelvűt vették igénybe.
A statisztikai adatok sorrendje alapján a következő csoportot a magyarok jelentették. Összességében a második legnépesebb csoportról, egész pontosan 916
óvodásról van szó, amely a teljes vizsgált számadat 29,43%-át teszi ki. Bár Kárpátalja minden egyes inspektorátusában képviseltették magukat, de nem arányosan. Többséget csak az aknaszlatinaiban és a beregszásziban alkottak. A beregszászit azért is érdemes kiemelni, mert ez a legnépesebb inspektorátus, mind a
magyarság száma, mind az összlétszám tekintetében (773-ból 579 magyar). A
többiben már csak 100 alatti nagyságrendről beszélhetünk. A kivételt az ilosvadolhai jelentette, ahol csupán 1 gyerek volt. Közel kétharmaduk (65,9%) magyar
anyanyelvű volt, egyharmaduk ruszin (32,8%), a fennmaradó rész pedig az államalkotó nép nyelvét választotta.
A lengyel és a román adatok szinte mindenben megegyeznek, csak területi
különbségek figyelhetőek meg. 1-1 gyerek (0,03%) a legnépesebb csoport a
ruszinok nyelvén végzi az óvodát, a lengyel a legkeletibb aknaszlainaiban, a
román a legnyugatibb Ungvár (szlov.)-ban.
A népességszám tekintetében harmadik a zsidó kisebbség volt: 793 fő
(25,48%). A 11 tankerületből a két Ungvár központúban és a técsőiben a legnagyobb a gyereklétszám. A fennmaradóak mindegyikében már csupán minimum
kétszámjegyű. Ruszin (74,5%), magyar (21,2%), cseh és szlovák (4,3%) az intézmények sora.
Amint e tanulmányban már részletesen tárgyaltuk, az óvodák terén három
nyelv dominanciája figyelhető meg. A továbbiakban a tannyelv alapján vizsgáljuk meg a statisztikai adatokat, melyeket a 4. táblázat tartalmaz. A kiinduló összlétszám változatlanul 3112 fő. A három kategória létszám és arányszáma viszont
jelentős eltéréseket mutat: ruszin 2205 (70,9%), magyar 787 (25,3%), cseh és
szlovák 120 (3,9%). Ráadásul a három kategória között bizonyos párhuzamokat
lehet észrevenni. Mindegyikben az adott nyelvet anyanyelven beszélők dominálnak, méghozzá úgy, hogy két esetben abszolút, egy esetben relatív többséget
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alkotnak.30 A három nyelvi közegben a második legszámosabb csoport a zsidó
kisebbségé 21-29% közötti részaránnyal. A magyarok 10% feletti, de 14% százalék alatti arányban képviseltetik magukat a nem anyanyelvi óvodákban. A
ruszinság az államnyelven képző intézmények esetében 15%-ot tesz ki, a fennmaradó többi esetben, illetve nemzetiségnél a maximális arányszám 2,49%, míg
a minimális 0,05%.

Elemi iskolák hálózata
A Csehszlovák Köztársaságban léteztek alsóbb fokozatú, vagyis népiskolák, s
azon belül két alcsoport: alsóbb fokú elemi és felsőbb fokú polgári iskola. Emellett a középiskolákhoz tartoztak a gimnáziumok, a tanítóképzők és a technikai
szakiskolák. Felsőoktatási intézmény Kárpátalján nem volt, a továbbtanulni vágyó fiatalok elsősorban Prága, Pozsony, Brno, Kassa, Budapest, Bécs és egyéb
nagyvárosok felsőoktatási intézményeit látogatták.31
Tannyelv szerint 1921-ben a következő csoportok voltak:
csehszlovák (cseh és szlovák)
ruszin
magyar
román
német
vegyes tannyelvű (11 ruszin−magyar, 3 ruszin−német, 1 szlovák−német, 1
cseh−ruszin−magyar)
Fenntartók szerint a következő kategóriák léteztek:32
1. Állami fenntartású
2. Községi fenntartású
3. Egyházi kézen lévő
4. Kincstári−egyházi iskola (jogilag egyházi volt, de támogatásban részesült
az erdészeti vagy bányászati kincstár által)
5. Magánkézben lévő
6. Sajátos, vallási fenntartású (héber)33
Cseh és szlovák tannyelvű elemi iskolából 26, vegyes tannyelvűből 2 működött. Területi elhelyezkedésük alapján inkább nyugaton találhatók, a demarkációs vonallal határos és az ahhoz közeli fekvésű oktatási egységekben: a 13-ból
összesen 6-ban. Így szinte zárt tömböt alkottak. Az egyetlen kivételt az Ungvár
(ruszin) egység jelenti, mivel − amint már korábban jeleztük − itt csak ruszin
nyelvű elemi iskolák voltak. Létszámban kiemelkedik az Ungvár (szlov.) a maga
30

Anyanyelvű beszélőnek az adott nyelvhez kapcsolódó etnikumot értjük.
Fedinec Csilla − Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 1919-−2009: történelem, politika kultúra.
Budapest−Ungvár: Argumentum Kiadó, 2010. 109, 124.
32
A részletes adatok az 5. táblázatban találhatóak.
33
Pešina, Josef: Školstvi na Podkarpatské Rusi v Přitomnosti. Praze, 1933. 5.
31
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23 oktatási intézményével, míg a többiben csak egy-egy volt. A fenntartókat
figyelembe véve és a vegyes iskolákat is beleszámítva, az egyházi alkotta a legnagyobb csoportot: a kincstárival együtt összesen 17, szemben a 11 államival.
Összességében egy jól elkülönülő nyugati oktatási régiót képeztek, melyen belül
az egyházi fenntartásúak (3 egyház képviselteti magát: a római katolikus 8, a
görög katolikus 4, a református 3, kincstári 2) létszámban felülmúlták az államaikat.
Ruszin nyelvű oktatás 350 egynyelvű és 15 vegyes tannyelvű intézményben
folyt. Területi elhelyezkedésük alapján megállapítható, hogy az Ungvár (szlov.)
oktatási egységen kívül mindenhol jelen voltak. A 12-ből 3-ban (a
perecsenyinél, ilosvainál és az ökörmezőinél) nyelvileg homogén oktatási területről beszélhetünk. Az említett 12 tanfelügyelőségben – a beregszászin kívül –
ezen iskolák alkották a többséget. Fenntartók alapján 185 állami és 180 egyházi
iskoláról rendelkezünk forrással. Összességében a legnagyobb csoportról van
szó, amely számszerűen szinte mindenhol dominál s az Ungvár szlov.-on kívül
mindenhol jelen van. Az államiak többen voltak az egyháziaknál (görög katolikus 172, római katolikus 1, zsidó vallású 1 és kincstári 6).
Magyar oktatás 118 egynyelvű és 12 vegyes tannyelvű intézményben folyt.
Elhelyezkedésük alapján az összes déli egységben megtalálhatóak. Emellett a
munkácsiban, latorcaiban és szolyvaiban voltak még, tehát a 13-ból 8-ban. Három térség emelhető ki ebből a szempontból: az Ungvár (szlov.) 25, Beregszász
57, Nagyszőlős 22. Aligha meglepő, hogy mindhárom határos Magyarországgal.
A beregszásziban és az ungváriban egyébként ezen intézmények többséget alkottak. Fenntartók alapján a következő iskolák léteztek: egyházi és kincstári 75,
állami 46, községi 2, magán 1. Érdekes módon a statisztika csupán egy magániskoláról tett említést 1921-ben. Összességében a ruszin csoport után a magyar a
második legnagyobb, és – számát tekintve – három inspektorátusban volt kiemelkedő szerepe. Fenntartók alapján az alábbi sorrend állapítható meg: egyházi
(református 48, római katolikus 18, görög katolikus 8) és kincstári (1), állami,
községi és magán fenntartású.
Román nyelven 5 iskolában tanítottak. Területileg ez egyetlen inspektorátust
érintett, mely a legkeletibb fekvésű volt és egyúttal határos Romániával. Fenntartók alapján államiból 3, egyháziból 2 működött. Összességében ezekből az
iskolákból volt számszerűen a legkevesebb. Ruszinkó egyetlen oktatási egységében összpontosultak és – amint a fenti adatok mutatják – állami alig volt több,
mint egyházi, esetünkben görög katolikus.
Kizárólag német tannyelvű elemi iskolából 9, vegyesből 4 működött. Elhelyezkedés alapján 3 oktatási egységben találhatóak: a munkácsiban, a
szolyvaiban és a técsőiben. Közülük kiemelendő a munkácsi a maga 9 intézményével, míg a másik kettőben 2-2-ben oktattak németül. A fenntartók szerint
egyházihoz (a kincstárival együtt) 7, államihoz 5, községihez 1 elemi iskola
sorolható. Összességében a létszám és a tannyelv alapján a negyedik iskolacso-
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portnak tekinthető. Az egyházi és a kincstári fenntartású iskolából volt a legtöbb
(5 római katolikus és 2 kincstári), majd az állami és a községi következett.34
Ha az óvodások vizsgálatánál használt 3. alapelvet az iskolásoknál is alkalmazzuk, a további elemzéseket a létszámadatok és százalékos arányok figyelembe vételével végezhetjük el. Kiindulópontként a már használt 7 nemzetiségi
kategóriát és az egyéb kategóriát is érintjük. Az adatfeldolgozásnál bizonyos
hiányosságok és számításbeli problematikák is fennálltak, amelyet a táblázatban
jelezni fogunk. Emellett egyes esetekben el kell tekinteni a relatív teljesség igényétől, még ha kihasználjuk a források adta összes információt is. Ennek az az
oka, hogy a vegyes tannyelvű iskolák adatainál nincs külön bontás az adott nyelvekre, így nem lehet megállapítani, hogy az adott elemi iskolás pontosan melyik
nyelven tanult. A problematikus részekre a részletesebb elemzésnél még kitérünk.
Az eddig használt sorrendet követve a nemzetiségekre fókuszálunk, hogy milyen tannyelvet favorizáltak. Ezután pedig az adott tannyelvű képzéseken vizsgáljuk meg a nemzetiségek arányát. A két elemzésnél tehát a prioritások ugyanazok, csak a sorrendet fordítjuk meg. A tanulmány elaprózottságának elkerülése
érdekében igyekeztünk nemzetiségenként a három leginkább domináns tannyelvet elemezni.
A statisztika sorrendiségét követve az első nemzetiségi csoport az államalkotó cseheké és szlovákoké. A 2561 (3,12%) elemi iskolás Kárpátalja összes oktatási, illetve területi egységében képviselteti magát, de nem egyenletesen. Kiemelkedett az ungvári (szlov), ahol a számuk 1821 volt. 100 feletti gyerekszám
4 inspektorátusban található: a nagybereznaiban, a perecsenyiben, a latorcaiban
és az ilosvaiban, tehát alapvetően a nyugati és középső területeken. Nyelvi
szempontból megállapítható, hogy anyanyelvi intézményt 79,6%, míg ruszint
17,5% választotta. A fennmaradó iskolások választásánál 3% alatti szórást mutatható ki (lásd 7. és 8. táblázat).
A ruszinság (48 432; 58,95%) a források szerint abszolút többséget alkot, ennek megfelelően az ungvári (szlov.) és a beregszászi kivételével mindenhol dominál. Ilosva-Dolhai kiemelkedik a maga 7665 elemi iskolásával. Ezer feletti
iskolás van − Beregszászon és Ungvár (szlov)-on kívül − minden tankerületben.
A ruszin oktatást 96,52%, míg a vegyest 2,33% favorizálta az adott etnikumból.
A német nemzetiségű gyerekek 1739-en vannak (2,12%) és az iskolások
szám szerinti sorrendjében az ötödik helyen állnak. Három számjegyű adatokat
olvashatunk Munkácson, Técsőn és Szolyván. Földrajzilag tehát a számok tükrében Közép- és Kelet-Kárpátalja emelkedik ki. Az iskolaválasztásnál a korábban ismertetett két csoporthoz képest kisebb az anyanyelven tanulók aránya:
német (57,33%), ruszin (21,33%), vegyes (20,47%).

34

Összesített adatok a 6. táblázatban találhatóak.
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A magyar nemzetiségűek Ruszinkóban a második legnagyobb csoportot jelentik a vizsgált időszakban: 17 675 fő (21,51%). Ami az inspektorátusokat illeti, a főbb sajátosságok megegyeznek az anyanyelvű iskolarendszer jellemzőivel.
Létszámbeli sorrendben: magyar (84,1%), ruszin (9,0%), vegyes (5,4%). A
fennmaradó eseteknél 2% alatti az arány.
Külön kategória a lengyeleké. Egyértelműen ők a legkisebb csoport: 44 fő
(0,05%). Aknaszlatina, Szolyva, Ilosva-Dolhai, Nagyberezna, Munkács és Ungvár (szlov.) elemi iskoláit látogatták. Regionális tömbösödésről itt nincs szó. A
maximális gyerekszám 15 fő. Az első három tannyelvi sorrend az ruszin, a vegyes, valamint a cseh és szlovák.
A zsidó kisebbség az oktatási rendszer egészében jelen volt Kárpátalján.
Egyes tankerületekben a második, máshol pedig a harmadik helyen állt a tanulók
száma tekintetében. Ami a tannyelvet illeti, többségük a ruszint (70,03%), viszonylag számottevő részük pedig a magyart (14,53%), valamint a vegyest
(11,30%) választotta.
A románság száma 554 (0,67%) fő. Jellemzője a relatív, egy tömbben való
elhelyezkedés. Ennek jó példája az aknaszlatinai tankerület, ahol 550 román
gyereket említ a statisztika. Ezen kívül tehát csupán 4 gyerek tanul más oktatási
egységben. A kiemelkedő területi tömbösödés mellett itt a legmagasabb az
anyanyelvi oktatás aránya (99,28%).
Az egyéb kategóriába 15 kisiskolás tartozik, ami az összlétszámnak csupán a
0,02%-a. Három tannyelvű oktatásban vettek részt, számuk a következő arányban oszlott el az ruszin, magyar és állami tanítási nyelvű intézményekben: ruszin
(46,7%), míg a magyar és az államnyelvű aránya hasonló: 26,7%.
A forrás lehetőséget adott olyan elemzésre, melynek során 8 kategória került
kialakításra. Ezekből kiderülnek az etnikumok olyan főbb jellemzői az adott
oktatási rendszerben, mint az iskolaválasztás és a területi elhelyezkedésük az
adott évben. Az egyenkénti felsorolás ismétlését kerülendő kiemelnénk, hogy a
ruszin tannyelvű oktatás első helyen áll a ruszinoknál, a zsidóknál, a lengyeleknél, második helyen az anyanyelvű oktatás után az államalkotó, a magyar és
német csoportoknál, harmadik helyen a románok esetében. Így tehát egyértelműnek látszik ennek a tannyelvnek a dominanciája Kárpátalján.
A tannyelv vonatkozásában 6 kategóriát hoztunk létre, a vegyes iskolákat egy
csoportba számolva. A tanulók összlétszáma 82 157. Kategóriák szerinti sorrendben: ruszin (69,4%), magyar (20,7%), vegyes (4,6%), cseh és szlovák
(3,2%), német (1,3%) és román (0,8%).35 A vegyes oktatási intézmények kivételével általában az anyanyelvi tanulók kategóriánként abszolút többséget alkotnak
76,3%-tól 93,7%-ig, míg a többi 5 kategóriából – a német kivételével – a zsidó
nemzetiségűek létszám a második: 9−16%. A többi nemzetiség részaránya a
tárgyalt csoportokban 3% alatti. A vegyes tannyelv esetén sokkal kisebb különb35

Teljes bontásban az adatokat a 9. táblázatban közöltük
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ségek voltak az arányszámoknál. A relatív többséget a zsidó kisebbség képviselte (33,34%), utánuk a ruszinok (29,92%) és a magyarok (25,31%) következtek.
Rajtuk kívül a németek (9,44%) emelhetők még ki, míg a további kategóriák 2%
alattiak voltak.
Ruszinkóban tehát 518 elemi iskoláról beszélhetünk. Összesítve: egyházi és
kincstári fenntartású iskola 280 (ebből görög katolikus 186, református 51, római katolikus 31, zsidó vallású 1, kincstári 11), állami 234, községi 3, magán
pedig 1 volt.36

Összegzés
Az 1921. december 21-ei iskolastatisztika fontos oktatásügyi forrás, mely által lehetőség nyílik Kárpátalja óvodai és elemi iskolai hálózatának vizsgálatára.
A fennmaradt források hiányosságai miatt azonban nem lehet szó teljes áttekintésről. Tanulmányunkban Kárpátalját, mint tanügyi egységet vizsgáltuk. Ismételten fontos kihangsúlyozni, hogy közigazgatásilag kisebb egységről beszélhetünk,
ami azt jelenti, hogy 13 települést és ez által 18 iskolát, valamint 1 óvodát figyelmen kívül kell hagyni. A források hiányos volta elsősorban az óvodarendszert érintette. Nyelvi szempontból a ruszin, a cseh és szlovák, tovább a magyar
volt jelen, míg héber, német és román nyelvű egyáltalán nem működött. Fenntartói szinten az állam túlsúlya érvényesült az egyházival és községivel szemben.
Az iskolahálózat esetében a forrásadottságok már valamivel kedvezőbbnek
mondhatók, bár teljességről nem beszélhetünk. Tannyelv szerint ruszin, magyar,
cseh és szlovák, német és román volt a sorrend. A fenntartókat figyelembe véve
levonható az a következtetés, hogy a ruszin és a román tannyelvnél az állam, a
magyar, cseh és szlovák és a német esetében pedig az egyházak kerültek vezető
pozícióba.
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Kepecs József (szerk.): Kárpátalja településeinek vallási adatai (1880−1941).
Központi Statisztikai Hivatal, 2000. 245.
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1. Táblázat37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tanfelügyelőségek
Aknaszlatina
Beregszász
Perecseny
Szolyva
Ilosva-Dolhai
Nagyszőlős
Nagyberezna*
Latorca
Técső
Munkács
Ökörmező
Ungvár szlov.**
Ungvár ruszin
Összesen

Fenntartók
Egyházi

Állami
4
8
4
7
5
6
N. A.
7
2
10
Nem volt
4(3)
6
63(62)

Óvoda nyelve
Cseh és szlovák Ruszin
3
1
1
3
7
5
5

Községi
2

Magyar
1
9

1

7
2
10
1

3

1

2

1
6
50

4

11

*N. A. rövidítés azt jelenti: nincs adat.
**Zárójelben a közigazgatásilag Kárpátaljához tartozó óvodák számát írtuk, az összesítésnél is
ugyanígy jártunk el.

2. Táblázat38
szlovák
1.
2.
3

4.

5.

6.

7.

8.

Ökörmező39
Nagyberezna40
Aknaszlatina
Magyar
Ruszin
Összesen
Beregszász
Magyar
Ruszin
Összesen
Perecseny
Ruszin
Cseh és szlovák
Összesen
Szolyva
Ruszin
Összesen
Ilosva-Dolhai
Ruszin
Összesen
Nagyszőlős
Magyar

Összesen

Nemzetiségek

Tankerület és tannyelv
ruszin

német

magyar

lengyel

24
24

49
24
73

4

11
22
33

18
13
31

zsidó

román

31
31

49
80
129

522
57
579

141
26
167

678
105
783

114
1
115

14
14

13
4
17

159
18
177

1
1

272
272

18
18

53
53

344
344

1
1

138
138

1
1

59
59

200
200

33

27

60

4

1
1

1
1

37

KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 9, 13, 21, 31, 39, 49, 61, 70, 73, 79, 89, 95.
KTÁL Fond 28. opisz 5. od. Zb. nr. 181. sztr. 10, 12, 20, 32, 38, 48, 60, 71, 72, 78, 90, 96.
39
Nem volt óvoda
40
Nincs adat
38
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szlovák

9.

10.

11.

12.

13.

Ruszin
Összesen
Latorca
Ruszin
Összesen
Técső
Ruszin
Összesen
Munkács
Ruszin
Összesen
Ungvár ruszin
Ruszin
Összesen
Ungvár(szlov)
Ruszin
Cseh és szlovák
Csap
Összesen
Csap nélkül
Összesített
Magyar
Ruszin
Cseh és szlovák
Csap
Összesen
Csap nélkül

3. Táblázat

*Cseh és szlovák
** Ruszin

214

Összesen

Nemzetiségek

Tankerület és tannyelv
ruszin
német
139
139
212
212

magyar
lengyel
50
83
2
2

17
17

206
266

37
37

81
81

332
332

23
23

53
53

93
93

59
59

122
122

1
1

198
198

4
4

77
77

17
17

126
126

224
224

5
43

14
17
1
32
31

12
48
60
12

10
30
8
48
40

29
102
57
188
131

48
48
4
30
56
90
90

11
1227
18
1
1257
1256

52
52

zsidó román
17
44

55

55
55

604
300
12
48
964
916

1

1
1

168
591
34
8
801
793

1
1

1

1
1

433
433

787
2205
120
57
3169
3112

4. Táblázat

5. Táblázat41

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

41

Tanfelügyelőségek
Aknaszlatina
Állami
Gör. Katolikus*
Róm. Katolikus**
Magán
Kincstári
Összesen
Beregszász
Állami
Gör. katolikus
Református
Róm. katolikus
Községi
Összesen
Perecseny
Állami
Gör. katolikus
Kincstári
Összesen
Szolyva
Állami
Gör. katolikus
Róm. katolikus
Községi
Összesen
Ilosva-Dolhai
Állami
Gör. katolikus
Összesen
Nagyszőlős
Állami
Gör. katolikus
Református
Róm. katolikus
Községi
Összesen
Nagyberezna
Állami

Iskolaszám

Cseh és
szlovák

Magyar

16
14
2
1
1
34

2

24
6
24
4
1
59

22
5
24
4
1
56

Ruszin
11
12
1

1
1

1
25

4

9
12
3
24

Román

1

1

3
2

5
1

2

1

8
12
3
23
28
16

19
13
32

19
13
32

18

Vegyes

1
1

30
16
1
1
48

18
29
11
4
1
63

Német

2
1

44

3
3
11
4
1
22

1
1

3

15
26

41
18

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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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Tanfelügyelőségek
Gör. katolikus
Kincstári
Összesen
Latorca
Állami
Gör. katolikus
Református
Összesen
Técső
Állami
Gör. katolikus
Református
Kincstári
Zsidó vallású
Összesen
Munkács
Állami
Gör. katolikus
Református
Róm. katolikus
Összesen
Ökörmező
Állami
Gör. katolikus
Összesen
Ungvár szlov.
Állami
Gör. katolikus
Református
Róm. katolikus
Kincstári
Összesen
Ungvár ruszin
Állami
Gör. katolikus
Összesen

Iskolaszám
13
2
33

Ruszin
1
1

17
19
1
37

1
1

15
14
1
3
1
34

Német

Vegyes

1

14
19

2

1

33

2

1

1

29
16
2
5
52

2
1
3

1
1
31

2

17
16

2

33

8
9
17
15 (8)
4 (2)
12 (8)
15 (10)
2
48 (30)

Román
13
1
32

15
14

8
9
17
7 (5)
9 (8)
8 (6)
1
25 (20)

16
21
37

*Gör. katolikus – Görög katolikus
**Róm. katolikus – Római katolikus

216

Cseh és
szlovák

Magyar

8 (3)
4 (2)
3 (0)
7 (4)
1
23 (10)
16
21
37

2

4
6 10

10

6. Táblázat
Fenntartó

iskolaszám

Állami
Gör. katolikus
Református
Róm. katolikus
Zsidó vallású
Községi
Kincstári
Magán
Összesen

234 (227)
186 (184)
51 (47)
31 (26)
1
3
11
1
518 (500)

magyar
34 (32)
8
48 (47)
18 (16)
2
1
1
112 (107)

cseh és
ruszin
szlovák
10 (5)
4 (2)
3 (0)
7 (4)

román
170
172

német
3
2

1
1

2

6

26 (13)

350

vegyes

2

15

4

1

1
2
5

9

16

7. Táblázat*42
Aknaszlati Cseh és
Ruszin Német
Magyar
Lengyel Zsidó
Román Egyéb
Összesen
szlovák
na
Román
2
1
102
550
655
Magyar
5
2
650
55
1
713
Ruszin
1
1707
45
274
15
700
2742
Összesen
6
1711
46
924
15
857
550
1
4110
Beregszász**
Magyar
3
424
7976
919
1
9323
Ruszin
178
1
179
Ruszinmagyar18
156
1
362
298
835
cseh
Összesen
21
758
1
8338
1218
1
10337
Vegyes
3
602
7976
920
1
9502
nélkül
Perecseny
Cseh
és
68
8
12
46
4
138
szlovák
Ruszin
64
3216
14
66
170
3530
Összesen
132
3224
14
78
216
4
3668
Szolyva
Ruszin
4
5041
109
85
785
7
6031
Német
53
53
Magyar21
294
19
121
9
235
699
ruszin
Szlovák23
1
51
2
77
német
Összesen
48
5336
232
208
9
1020
7
6860
Vegyes
4
5041
162
85
785
7
6084
nélkül
IlosvaDolhai
Ruszin
159
7665
16
57
4
1344
1
9246
Összesen
159
7665
16
57
4
1344
1
9246
42

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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Aknaszlati Cseh és
Ruszin Német Magyar
Lengyel Zsidó
Román Egyéb
Összesen
szlovák
na
Nagyszőlős
Magyar
3
40
1
2388
408
2840
Ruszin
5
5560
2
638
1013
7218
Összesen
8
5600
3
3026
1421
10058
Nagyberez
na
Cseh
és
57
17
3
77
szlovák
Ruszin
44
3350
13
21
5
355
3788
Összesen
101
3367
13
24
5
355
3865
Latorca
Magyar
305
12
317
Cseh
és
92
1
1
23
117
szlovák
Ruszin
92
3793
36
36
397
4354
Magyar189
46
183
418
ruszin
Összesen
184
3983
36
388
615
5206
vegyes
184
3794
36
342
432
4788
nélkül
Técső
Magyar
442
442
Ruszin
5
5172
121
88
1562
6948
Német
5
395
19
2
1
422
Összesen
5
5177
516
549
1564
1
7812
Munkács
Magyar
1
9
632
46
688
Ruszin
1
5022
9
70
669
5771
Német
26
549
5
3
6
589
Magyar341
417
495
1253
ruszin
Ruszin2
148
285
7
47
2
491
német
összesen
3
5538
852
1131
3
1263
2
8792
Vegyes
1
5049
567
707
3
721
7048
nélkül
Ökörmező
Ruszin
4
2369
4
5
251
2633
Összesen
4
2369
4
5
251
2633
Ungvár
ruszin
Ruszin
69
3671
2
257
552
4551
Összesen
69
3671
2
257
552
4551
Ungvár(szlov)*
**
2471(18
178
2681(19
Magyar
28 (27)
2
2(0)
00)
(91)
18)
1821
Cseh
és
219
283
2338(12
(849)**
5
4
6
szlovák
(191)
(245)
94)
**
1821(84
2690(19
461
5019(32
Összesen
33 (32)
4
8
2(0)
9)
19)
(336)
12)
Cseh és Ruszin Német Magyar
Lengyel Zsidó
Román Egyéb
Összes
Összesen

218

Cseh és
Ruszin Német
Magyar
Lengyel Zsidó
Román Egyéb
Összesen
szlovák
szlovák
495(49
14864
1618
17004
11
10
2
4 (2)
4)
(14193)
(1531)
(16220)
448
46744
371
1597
24
7799
1
7
56991
és
2038
235
352
2670
31
4
6
4
(1066)
(207)
(314)
(1587)
31
997
24
3
8
1
1064
2
1
102
550
655

Aknaszlati
na
Magyar

Ruszin
Cseh
szlovák
Német
Román
Ruszinmagyar –
cseh
Magyarruszin
Ruszinnémet
Szlováknémet
Összesen
Százalék

18

156

1

362

21

824

19

584

2

148

285

7

23

1

51

2

2561
48432
(1589) (48431)
3,12
58,95

1739
2,12

9

298

835

913

2370

47

2

491
77

17675
(16976)
21,51

11137
(11012)
0,05
13,56
44

554

15 (13)

0,67

0,02

82157
(80358)
100

*Bizonyos kiigazításokat eszközültünk abban az esetben, ha helytelen számítást végzett a forrás készítője.
**A listán 44. iskola, a halábori, református fenntartású; nem írták a statisztikába a létszámadatokat.
*** A listán 36. iskola Hlboka római katolikus fenntartású; nem írták a statisztikába a létszámadatokat.
****Az 1921-es Kárpátalja közigazgatási határ szerinti gyerekszám

8. Táblázat
Tannyelv
Magyar
Ruszin
Cseh és
szlovák
Német
Román
Vegyes

Tannyelv százalékarányos bontása nemzetiségenként
Cseh és
Ruszin
Német
Magyar
Lengyel
Zsidó
Román
Egyéb
Szlovák
%
%
%
%
%
%
%
%
0,06
2,91
0,06
87,41
0,01
9,52
0,02
0,786
82,020
0,651
2,802
0,042
13,685
0,002
0,012
76,3

1,2

0,1

8,8

0,2

13,2

93,7
0,2
9,44

2,3

0,3

1,70

2,9
0,3
29,92

25,31

0,24

0,8
15,6
33,34

0,1
0,1
84,0
0,05
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9. Táblázat
Tannyelv
magyar
ruszin
szlovák
német
román
vegyes
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Nemzetiségek százalékarányos bontása tannyelvenként
Cseh és
Ruszin
Német
Magyar
Lengyel
Zsidó
Román
Egyéb
Szlovák
%
%
%
%
%
%
%
%
0,4
1,022
0,58
84,1
4,5
14,53
26,7
17,5
96,515
21,33
9,0
54,5
70,03
0,18
46,7
79,6
0,064
0,23
1,3
13,6
3,16
26,7
0,064
57,33
0,1
6,8
0,07
0,18
0,004
0,06
0,92
99,28
2,5
2,331
20,47
5,4
20,5
11,30
0,36

„Találomra feljegyzek egy-két adatot”
Illyés Gyula Pusztulás című esszéjének kontextusai
(Koloh Gábor)
Az ormánsági egykézés jelenségének társadalomtörténeti összetevőit vizsgáló
kutatásunk integráns része a népi írók kapcsolódó munkáinak bemutatása. Ezek
közül programadó volta miatt kiemeljük és külön tárgyaljuk Illyés Gyulának a
Nyugat 1933. szeptember elsejei számában megjelent, a szerző által úti jegyzeteknek minősített esszéjét, a Pusztulást.
Az 1920-as évek végétől formálódó népi mozgalom – Lackó Miklós magyarázata szerint – a világnézetileg új formában csoportosuló írói tábor legfontosabb
jelensége.1 A népi írók célul tűzték ki a nyugati értékek és a magyar hagyományok összehangolását, ebből eredően próbálták ráirányítani a figyelmet az ország égető társadalmi problémáira. A tényfeltárás mellett igyekeztek megoldást
is kínálni, így a konkrét – időhöz és térhez kötött – problémákból építkező népi
eszme válságoldó jellege ismert.2
A népi tábor hatékonyságának kovásza kétségtelenül az a magas fokú érzékenység, amellyel a társadalmi igazságtalanságokhoz nyúltak, és amellyel a
problémákat enyhítő vagy megoldó reformokat sürgették. Hatékonyságukat fokozta az a szellemi heterogenitás, amelyből tagjai révén a mozgalom táplálkozott
és mindaz a közvetve vagy közvetlenül érvényesülő felvilágosítás, amely a hatalmi pozícióban lévőknek a parasztságot érintő terhekkel való szembesítését is
eredményezhette.3 A mozgalom ugyanakkor leginkább az ifjúság és az értelmiség körében éreztette hatását, miközben a hatalmi elit jogi úton vonta felelősségre a bátrabb szociográfiai tanulmányok szerzőit.4 Eredményességüknek a gazdasági világválsággal való kapcsolata kimutatott és a fentiekkel is alátámasztható,5
1

Lackó Miklós: Válságok−választások. Történeti tanulmányok a két háború közötti Magyarországról. Gondolat Kiadó, 1975. Budapest. 20.
2
„A népi eszme − amely soha sem volt helytől és időtől elvonatkoztatott − amolyan válságoldó
eszköznek bizonyult, amelyhez a magyarok mindannyiszor folyamodtak, valahányszor a fennálló
rend belső vagy külső krízis jeleit mutatta és tanácstalanságából nem talált kiutat. Amikor az
uralkodó társadalmi modellt annak hívei is kérdésessé kezdték tenni és vonzereje gyengült, a lehetséges alternatívák között a népi koncepció ugrott mind előtérbe.” Borbándi Gyula: Népiség
és népiek. Esszék, tanulmányok, cikkek. Püski Kiadó, 2000. Budapest. 16.
3
Uo. 13−34.
4
Izsák József: Illyés Gyula. Püski Kiadó, 2002. Budapest. 82−83.
5
Vasy Géza: Illyés Gyula. Elektra Kiadóház, 2002. Budapest. 77.
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viszont kevésbé hangsúlyozzák a válságnak magára a mozgalomra gyakorolt
hatását.6
A mozgalom születése kapcsán a Pusztulás szerepének megítélése eltérő, de
rendkívüli hatásában a munkával foglalkozók egyetértenek. Az irodalomtörténész Babus Antal szerint több (meg nem nevezett) kutató a szöveg megjelenésétől számítja a népi mozgalom kezdetét. Ezzel szemben az általunk a téma kapcsán kompetensnek ítélt Borbándi Gyula és Lackó Miklós is egyértelműen amellett foglal állást, hogy a népi mozgalom, és különösen a népi írók mozgalmának
történetében a szöveg mérföldkő, de nem origó. Borbándi a népi mozgalomról
írt, „máig meg nem haladott”7 munkájában hangsúlyozza, hogy a Pusztulás
megjelenésének idejére a népinek nevezett írói csoport már együtt volt,8 Lackó
Miklós pedig – alapozva Komlós Aladár és Ignotus Pál diskurzusára – a szöveg
megjelenésétől származtatja a népi és urbánus írók immár politikai megoszlást is
jelentő szétválását,9 a már meglévő népi mozgalom egy fejlettebb szakaszba

6

„Az elmélyülő gazdasági világválság hatására a helyzet átmenetileg megváltozott. A válság egyrészt meggyorsította a jobboldal egyes áramlatainak fasiszta irányú ‘korszerűsödését’. Másrészt,
átmenetileg, föllendítette a baloldalt, s többé-kevésbé feloldotta a ‘konszolidációs’ válságproblémáit. Ennek hatására a nemzedéki tömörülés, s vele a népi mozgalom továbbhaladása megrekedt: meggyengült, visszaszorult az irodalmi életre gyakorolt hatása is.” Lackó 1975: i. m.
21−22.
7
Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. Osiris, 2007. Budapest. 626.
8
„Mettől számíthatjuk a népi írói mozgalmat? Ha abból indulunk ki, hogy mikor váltak láthatóvá
a körvonalai, mikortól kezdték használni rendszeresen a népi jelzőt ez írói csoporttal kapcsolatban és annak tagjai mikor kezdtek fellépni közösen, akkor mindenképpen 1928 tavasza és 1929
tavasza – tehát Németh László két említett cikke és a Bartha Miklós Társaságban való közös szereplésük – közötti esztendőre tehető a kezdet. Vannak, akik a népi irodalmat Németh László folyóirata, a Tanú első számának 1932. szeptemberi megjelenésétől, mások Illyés Gyula Pusztulás
című útijegyzeteinek a Nyugat 1933 szeptemberi számában való kinyomtatásától számítják. Ekkor azonban már együtt volt az az írói csoport, amelyet népinek neveztek, és amikor 1931 végén
a Debreceni Ady Társaság budapesti íróknak irodalmi estet rendezett, akkor már tudatosan és
eltökélten, tehát egy irodalmi irányzat és csoport bemutatásának szándékával született meg a
résztvevők névsora. És amikor 1932-ben az Új antológia megjelent, akkor Babits Mihály már
minden külön magyarázat és indoklás nélkül nevezte őket népi költőket.” Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom. Püski Kiadó, 1989. Budapest. 131.
9
„[…] szaporodnak azok az írások is, amelyek a korszak szellemi képének felidézésében elfogulatlanságra törekednek. Közéjük sorolhatjuk azt az érdekes vitát vagy inkább eszmecserét, amely az
Irodalomtörténeti Társaság Irodalomtörténet című, a kritika részéről kellően nem méltányolt
kitűnő folyóiratának 1969. és 1970. évi folyamában zajlott le. Az eszmecsere nem volt széles körű: Komlós Aladár A második nemzedék útja című vallomásszerű visszaemlékezéséből, Ignotus
Pál ehhez kapcsolódó Elvek, frontok, nemzedékek című vitaírásából, s végül ugyancsak Komlós
Mikor kezdődött a szakadás? című rövid válaszából állt.” […] „A harmadik korszakot Komlós
Aladár 1933-tól, pontosan Illyés Gyula Pusztulás című útirajzának megjelenésétől számítja: a
20-as évek végére szinte egységessé vált nemzedék ekkor szakad szét a népi és urbánus írók –
most már kifejezetten politikai megoszlást jelentő – csoportjára.” Lackó 1975: i. m. 15.
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történő átlépését.10 A népiek és urbánusok „pörének” tényleges kezdetét Vas
István ugyancsak a Pusztuláshoz köti.11
A szöveg – melynek hatásához jelentősen hozzájárult annak problematikussága – „hatalmas erejű vádirat és mozgósító kiáltvány a magyar társadalmi viszonyok, a nagybirtokrendszer, de ezen túl az egész uralkodó osztály, s a nép
sorsa iránt közömbös értelmiség ellen. Nem csupán a nép pusztulásáról, hanem
arról a még tragikusabb körülményről szól, hogy a parasztság már ellenálló erejét is elveszítette, s beletörődött a pusztulásba. A leírás azonban túlmutat az egyke, a német térhódítás, a nyomorúságos birtokviszonyok közvetlen problémáin, s
a magyarság, az egész nemzet – mondhatjuk: történelmi-kozmikus – fölbomlásának víziójává szélesedik, egy újfajta „népi hazafiság” hangjait szólaltatja
meg.”12 Emellett úgy tűnt, a szöveg rendezi a különböző népi és nemzeti törekvéseket és hozzájárult a népi írók aktívabb közéleti szerepeltetéséhez.13
A népiség témája kelet-európai kontextusaival jelen volt a század művészi és
politikai gondolkodásában, s illeszkedett a Nyugaton is érdeklődést kiváltó, a
paraszti életforma bomlásával megismertető irodalmi munkák (lásd például
Wladylsaw Reymont (Parasztok), Mihail Solohov (Új barázdát szánt az eke)
vagy Roger Martin du Gard (Vén Franciaország) műveit) szellemiségébe.
Ugyanakkor európai léptékkel nézve is egyedülálló az a „hatalmon kívüli parlament”, amelyet a nagyszabású tervekkel mozgósító írók és szociográfusok alkottak.14
Az önellentmondásokkal is terhelt mozgalom a politikai jogok körének tágítása mellett a hangsúlyozottan magyar parasztság megőrzését, illetve helyzetének javítását a társadalmi haladás nevében követelte. Helyzetüket és az egykézést ábrázolta Kodolányi korai parasztregényeitől kezdődően, Fülep Lajos a
Pesti Naplóban 1929-ben közölt cikksorozatával, mígnem a jelenség a harmincas évek első felére már országos témává vált. A népiség ügye mellett elköteleződő írók körének szerveződése a debreceni Ady Endre Társaság 1931. novemberi találkozóján megkezdődött, s Illyés felhívására létszámuk később bővült. A
szellemi heterogenitás ugyanakkor lehetővé tette, hogy a harmincas évek máso-

10

„Az újabb, tragikus fordulat 1933-ban, a német fasizmus győzelmével – az ideológiai frontok e
nagy katalizátorával –, s a közép- és kelet-európai baloldal nagy vereségével következett be. A
népi mozgalom ekkor megy át kialakulásának újabb, fejlettebb szakaszába: 1933 őszén már
mint önálló mozgalom jelentkezik. S Komlós Aladárnak teljesen igaza van, amikor ezt az új időszakot lényegében Illyés Pusztulás című írásának megjelenésétől számítja.” Uo. 22.
11
Vas István: A skizma. In: Nem menekülhetsz. In memoriam Illyés Gyula. Nap Kiadó, Budapest,
2002. 85.
12
Lackó 1975: i. m. 37−38.
13
Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése. József Attila Megyei Könyvtár, 2009. Tatabánya. 59.
14
Izsák 2002: i. m. 105−106.
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dik felében a szélsőjobboldali politika is igyekezett kisajátítani a népiség ideológiáját, eltorzítva annak a népet védelmező nemzettudatát.15
Illyésnek a témával kapcsolatos kompetenciája egyrészt származásán, korai
emlékein alapult, másrészt képes volt a fennálló körülmények reálpolitikai súlyát
mérlegelni, s emellett részt vállalt a népi írók útkeresésében is. Ráadásul a Nyugatban indított vitája már nem az első, így, ha a Pusztulás szövegének koherenciája támadható is volt, a megjelentetés és az, hogy ezt ő jelentette meg, mindenképp indokolt volt. A Pusztulás tapasztalati anyagát újra és újra megfogalmazta: ezek az élmények fejeződnek ki az Ének Pannóniáról és a Magyarok
című költeményeiben.16 A szöveg gyors megjelentetése mögött – Babus Antal
véleménye szerint – önmagában nemcsak a nemzetiszocialista Németország
terjeszkedésétől való, úgymond külső félelem, hanem az a belső veszély is meghúzódott, amely Hitler hatalomátvétele után a hazai németek politikai harcmodorában megmutatkozott.
Ezt látja igazoltnak Illyés Bleyer Jakab17 1933. május 9-i parlamenti felszólalásával is, amellyel mint „a pángermanizmus elveit, a németek kulturális fölényét hirdető” Magyarországi Német Népművelődési Egyesület alapító elnökeként és egyik vezetőjeként „óriási vihart kavart.”18 Babus gondolatmenete nem
kellően alátámasztott, mivel sem a felszólalás lényegi tartalmára, sem annak
korabeli kontextusaira, a vihar mibenlétére sem tér ki. Érdemes lenne pedig,
mert Gratz Gusztáv szerint a „teljesen német” Bleyer minden felszólalásában
hangsúlyozta Magyarország iránti lojalitását.19 Hogy valóban ennek hatására
tért-e vissza Illyés Zengővárkonyba Fülep Lajoshoz, számunkra nem tűnik kellőképp alátámasztottnak: Illyés Gyula és Fülep levélváltásában nem találtunk
erre vonatkozóan adatot, s maga Illyés sem szán hangsúlyos szerepet Bleyer
15

Uo. 111−113.; Illyés Gyula: Pusztulás. In: Téglás János (szerk.): Elfogy a magyarság?: a Nyugat ankétja, 1933−34. Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1992.
Budapest. 17; Borbándi 2000: i. m. 68.
16
Izsák 2002: i. m. 80, 105, 115, 124, 144; Illyés 1992a: i. m. 15; Tamás Attila: Illyés Gyula.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 67; Tüskés Tibor Illyés Gyula. Szépirodalmi Könyvkiadó,
Budapest, 1983. 138-140.
17
Bleyer Jakab (1874−1933) magyarországi német nemzetiségű irodalomtörténész, egyetemi
tanár, egyben országgyűlési képviselő
18
Babus Antal: Illyés Gyula és Fülep Lajos az egyke ellen. In: Görömbei András: Csak az igazat.
Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán. Kortárs Kiadó, Budapest, 2003. 118.
19
„Tág látkörű és jó megfigyelőképességű férfi volt, aki okosan tudott beszélni, mély megjegyzéseket tudott tenni és gyakran meglepő tisztánlátást tanusított, ha korának nagy eszmeáramlatairól, kül- vagy belpolitikai kérdéseiről volt szó. Mégis még azok a barátai is, akikkel együttműködött, sohasem tudták őt rávenni arra, hogy másról beszéljen vagy írjon, mint a magyarországi német kisebbség dolgairól, annak bajairól, gondjairól és reményeiről. De sohasem volt
egyetlen olyan felszólalása, amelyben hitvallást nem tett volna a magyar hazához való hűségéről és ha ezt tette, ez igazi meggyőződése volt, mert azokhoz tartozott, akik képtelenek voltak
valamit mondani, ami legbelsőbb meggyőződésükkel ellentétben állt.” Gratz Gusztáv: Bleyer
Jakab. In: Magyar Szemle 20. évf. (1934). 16.
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felszólalásának a Pusztulásban.20 Sokkal inspirálóbbnak tekintjük azt az értelmiség körében kibontakozó náciellenességet, amely 1933 őszétől fokozottan érzékelhető volt.21
Kutatásunk szempontjából érdemes szót ejtenünk arról, hogy a Pusztulás
megírásakor miként viszonyult a statisztikai adatokhoz. A statisztikai adatokkal
szembeni túlzott bizalmatlanság nemcsak ebben a szövegben jut kifejezésre, de a
Nyugat ankétjához hozzászóló Braun Róbert kritikájára válaszul megírt Magyarok megmentésében is, ahol a számoszlopok valóságtorzító mivoltát hangsúlyozza vagy, ahogy naplójegyzeteiben fogalmaz: „A falvak teljes lakosságának száma azonban általában nem sokat csökkent; vannak falvak, melyekről a hivatalos
statisztika egyenesen gyarapodást állapít meg. A kipusztuló – és milyen ütemben
és milyen testi és lelki szenvedések közt pusztuló! – ősi magyar települők helyét
új települők foglalják el.”22 Az előtételezett, negatív hozzáállás Fülep hatása, s a
népszámlálási kiadványok bemutatása is példázza az azokban való elmerülés
mellőzését,23 miközben a Horthy-kor legégetőbb társadalmi problémáiról a Zengő alatti tájban folytatott diskurzust.
Fülep Lajos 1927-ben költözött a Baranya megye pécsváradi járásához tartozó, több mint 600 lelket számláló Zengővárkonyba, ahol 1947-ig élt és látott el
lelkipásztori szolgálatot. Bár földrajzilag periférikus helyre vonult, továbbra is
figyelemmel követte az országos ügyeket, amelyet példáz az egykézésről írt
cikksorozata, kiterjedt levelezése, vagy később a telepítési akcióban való személyes közreműködése is.24 Fülep Lajos és Illyés Gyula első személyes találkozására 1932. június 10-én került sor: a pécsi Janus Pannonius Társaság nyilvános
felolvasó ülésén mindketten előadtak, majd az eseményt követő banketten Fülep
kezdeményezte a társalgást, majd még aznap éjjel együtt utaztak Zengővárkonyba, ahol Illyés még kételkedve fogatta a baranyai magyarság pusztulásáról hallottakat,25 de a fogadást megköszönő levele szemléletváltását tükrözi.26
20

„[…] én nagyra becsülöm Bleyer Jakab tanár urat. […] Bátorsága, konoksága, ahogy a nagy
pipájú, kevés dohányú felzúdulás közepette is kitartott a maga igaza mellett, őszinte tiszteletre
indított. Nemcsak lovagiatlanság, vétek volt beléfojtani a szót. Ha mindnyájan, akik úgy éreznek, mint ő, oly egyenesen kiállnának, mint ő: tisztán látnánk végre, mit tartogat a jövendő.”
Illyés 1992a: i. m. 23.
21
Izsák 2002: i. m. 81.
22
Illyés 1992a: i. m. 19; Illyés Gyula: Magyarok megmentése. In: Téglás 1992: i. m. 118.
23
„[…], villanyfényben ragyognak ott a polcon az emlékezetes kimutatások kötetein az évszámok,
akár a sírkövek aranyos dátumai. Nem tűntek el, igazak, s emlékeznem kell, hogy mindegyik kötet egy-egy temető. Még nem merek beszélni róluk, minek is beszélnék, tudom, mi van bennük,
oly hasonlatosak egymáshoz! 1870, vagy 1880, vagy 1900, vagy 1930 – egy dologról beszél valamennyi, mint egy költemény ismétlő üteme, mely vége felé egyre emelkedik.” Illyés 1992a: i.
m. 6.
24
Huber Kálmánné − Mendöl Zsuzsa: Fülep Lajos Baranyában. Baranya Megyei Könyvtár-TIT
Baranya megyei Szervezete, Pécs, 1985. 7−8; Tüskés 1983: i. m. 141.
25
Babus 2003: i. m. 115; F. Csanak Dóra (szerk.): Fülep Lajos levelezése III. Budapest, 1995. 18;
Tüskés 1983: i. m. 141.
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Az ott töltött szűk három napot követően több mint egy évvel később, 1933
júliusában tér vissza Fülephez. A többhetes várkonyi tartózkodás alatt megírta
Magyarok című versének első fogalmazványát és magáévá tette mindazokat a
magyarság sorsával kapcsolatos kételyeket, amelyek Fülep Lajost hosszú évek
óta gyötörték.27 Ez a szellemi meggyőződés eredményezte végül azt, hogy Illyés
– némi kitérőt követően – visszatért a fővárosba és megírta a Pusztulást. A látogatás élményei érződnek sokszor rendezetlen mondatain, melyekkel a magyarság
pusztulása miatt érvel, s vádol, de szövegéből jól érthetően tükröződik forrása is.
Ennek ellenére Fülep Lajost rosszul érintette a szöveg megjelenése, különösen,
hogy Illyés ott tartózkodása alatt felkérte Fülepet a téma megírására és annak
publikálását ígérte, amelyet ő elfogadott.
Fülepet bántotta továbbá a szöveg „zsurnalisztikus, viccelődő, szellemeskedő” tónusa, s a helyiektől is tartott. Néhány sértett hangnemű levélváltást követően Illyés érvei, így a szellemi forrás szövegbeli hangsúlyozása, a gyors cselekvés szükségszerűsége, a hangnem fokozatos megváltoztatása, komolyra fordítása
és nem utolsósorban a sikeres hangulatkeltés tényszerűsége, melyre már építeni
lehetett, Fülepet is megengesztelték és hajlandóvá tették a további együttműködésre is.28 Ezt követően pedig leveleiben Illyés részletekbe menően igényelte
Fülep útmutatását, s kérte, hogy a már Babits által is támogatott ankéthoz maga
is szóljon hozzá. Bár Fülep magát az ankét címét is kifogásolta,29 egyrészt egy
szöveg erejéig részt vett abban, másrészt pedig az élőszóban való előadást szorgalmazta, erre azonban, tudomásunk szerint, nem került sor.30
A Pusztulás legmeghatározóbb eszmei alapja a baloldaliságot integráló és a
német terjeszkedés generálta nemzetféltés. A baloldaliság hangsúlyozása azért is
különösen fontos, mert a baloldalhoz való viszonyulás a népi irányzat egyik
26

„Nagyon szépen köszönöm a kedves vendéglátást, ezt a három szép napot, mely, úgy érzem,
legalább három évig tartani fogja bennem a lelket, hogy mégsincs veszve minden…” F. Csanak
1995: i. m. 112.
27
Tüskés 1983: i. m. 141−142; Vekerdi 2009: i. m. 52.
28
Tüskés 1983: i. m. 142.; Illyés 1992a: i. m. 7; Babus 2003: i. m. 115−116; F. Csanak 1995: i. m.
197−207.
29
„Az Elfogy-e a magyarság? cím teljesen rossz, nem találó, megtévesztő. Hisz nem erről van szó!
Mert a magyarság nem elfogy, hanem igenis elpusztul – Dunántúl fogy, de Hajdúságban s
egyebütt szaporodik. S mégis elpusztul, mert ha a Dunántúlon elfogy, oda van a Hajdúság is és
a többi, de ez már pusztulás. Az elfogy szóval ziccert adunk azoknak, akik csak az országos statisztikát nézik s nem ismerik a helyi viszonyokat. (...) Ez nem szőrszálhasogatás és nem szavakon nyargalás – a két fogalom toto coelo különbözik s az "elfogy" egyenesen ártalmas. Hiszen
én nem számbeli fogyásról akarok még beszélni, hanem fizikai pusztulásról is, degenerálódásról az egykével és korai házasságokkal kapcsolatban, meg anyagi pusztulásról is: a németek
megveszik a magyarok birtokait. Ez pedig mind tisztára a pusztulás kategóriájába tartozik.
Vedd hát rá őket a főcím megváltoztatására, ha még nem késő.” Uo. 219.
30
Domokos Mátyás (szerk.): Illyés Gyula levele Fülep Lajosnak. In: Domokos Mátyás (szerk.):
Nem menekülhetsz. In memoriam Illyés Gyula. Nap Kiadó, Budapest, 2002. 65−66.; Domokos
Mátyás (szerk.): Fülep Lajos levele Illyés Gyulának. In: Domokos Mátyás: Nem menekülhetsz.
In memoriam Illyés Gyula. Nap Kiadó, Budapest, 2002. 66−67.; F. Csanak 1995: i. m. 223-224.
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kulcsproblémája volt: Illyés szerepe ezért is volt meghatározó, hiszen a nemzetért támadó és újuló baloldaliság koncepcióját – többek között a Pusztulással – ő
adta a népi mozgalom eszmekörének. Ennek a vonásnak a megerősödését az
úgynevezett urbánusok ugyanakkor aggodalommal figyelték, hiszen míg sokáig
a népiek tiszta fajiságának gondolata riasztotta el őket, ezután a baloldaliságban
való illetékességet kellett megosztani velük.
Ugyanakkor – Borbándi megközelítése szerint – a különbség abban volt megragadható, hogy míg az urbánusok szerint minden fronton a fasizmus elleni
mozgósítást kellett (volna) erősíteni, addig a népiek a társadalmi demokrácia
megteremtésére helyezték a hangsúlyt. Emellett – s ez kritikusaiknak jó terepet
biztosított – a népiek nem zárkóztak el a hivatalos Magyarországgal folytatott
eszmecserétől sem, így, mint azt a német politikai irányvonal alakulása miatt
nyitottabbá vált Gömbössel való találkozásuk is példázza, a kormány felé való
nyitottságukat megőrizték.31 Illyés már a Pusztulásban is védekező pozícióba
helyezkedik, s a német terjeszkedés mellett kellően hangsúlyozza a szociális
elmaradottságot is a fogyatkozás okaként.32
Illyés tehát – erősen alapozva személyes benyomásaira – a forradalmi baloldal meghatározottságában vállalta a nemzeti költő szerepét, amely egyúttal a
korszak szellemi életében betöltött szerepét is kijelöli.33 Hidat épített tehát a
baloldaliság és a nemzeti-nacionalista eszme között, s ennek viszonylatában
értelmezhető a baranyai helyzetet leíró kétségbeesése és borúlátása is, amelyben
egyszerre támadta a kormányzatot, amely – ekkor még – kevésbé törekedett a
helyzet megoldására és hangsúlyozta a magyarok számbeli fogyatkozása mellett
azok kialakult mentális válságát is.34

31

Lackó 1975: i. m. 21, 42−44.; Izsák: 2002: i. m. 110.; Lackó 1975: i. m. 24; Borbándi 2000: i.
m. 23−34.
32
„Közben védekeznek is kellene, hogy nem vagyok soviniszta, nem vagyok fajvédő, ahogy a politika értelmezi a szót. Ha a magyarság pártján beszélek, azt szinte kozmopolitizmusból teszem.”
Illyés 1992a: i. m. 15.; „Az egyke oka tisztára anyagi. Nem a szegénység az oka, hanem a szegénységtől való félelem, tehát végeredményben mégis a gazdasági megnyomorítottság. Tehát
csupán az felelős érte, aki a gazdasági megnyomorítást okozza. A parasztokat nem lehet hibáztatni. […] Már a cselédség sem szaporodik úgy, mint a statisztikusok hiszik. Köztük a gyermekhalandóság pusztít.” Illyés 1992a: i. m. 24−26.
33
„Illyés 1932−33-as, a felvilágosodás, a reformkor és 1848 nagy eszméin nevelkedett gondolatvilága számára idegenek a korszak kínálta különböző, a közélettől elforduló mellékösvények,
vagy például az újkatolicizmus, melynek hazai gyökértelenségét hosszú tanulmányban fejtegeti.
Idegenek tőle a népi misztika különböző változatai. Távol áll Németh László intranzigens szakadárságától is. Ő meg akarja őrizni a baloldaliság nagy vívmányait, s ezt a baloldaliságot
akarja korszerűsíteni. Így lesz az ő szerepe a még hiányzó ideológiai láncszem: az alakuló új
irányzat, valamint a szocialista és radikális-demokrata baloldal közötti ‘átmenet’ megteremtése; nemcsak elhatárolódás, de közvetítés, nemcsak szétválasztás, de egyesítés és ‘egymásba oltás’ is. Ezt a szerepet – eredményeinek a népi irányzat nem utolsósorban köszönhette a "jó lelkiismeretét" – Illyés személyesen is megtestesítette.” Lackó 1975: i. m. 35−36.
34
Tüskés 1983: i. m. 143; Izsák 2002: i. m. 82; Lackó 1975: i. m. 43−44.
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A fentieken túlmenően azonban a német terjeszkedés generálta nemzetféltéssel érte el a Pusztulás a maga rendkívüli hatását. Ha máshol nem, már Fülep és
Illyés levélváltásában nyomon érhetjük a nemzetiségek részéről megnyilatkozó
gyors tájékozódást: „Lám a németek értik a maguk dolgát. Tegnapelőtt a Nyugatnál egy ‘német szövetség’ részéről ott jártak, példányt kértek a lapból és érdeklődtek, mi ez a lárma, honnan jön?”35 (Fülep vélhetően a Bleyer alapította
egyesületre utalt.) Illyés Gyula későbbi visszaemlékezéseiben harmincas évekbeli működésük kapcsán a „nácizmus elleni eszmei harcról” beszélt, bár korabeli
szövegei nem teszik ezt kizárólagossá.
Ennek kapcsán kényes kérdéssel találjuk szembe magunkat: vajon értelmezhető-e egyöntetűen németellenesnek a Pusztulás retorikája, vagy a svábok ábrázolása mentes minden olyan mellékzöngétől, amelyet uszításként is értelmezhetnénk? Habár a népi mozgalom működését részben valóban generálta a nácizmussal és a fasizmussal szembeni önvédelem, Illyés okfejtése valóban csak a
visszaemlékezésekben tekinthető letisztultnak.361937-ben Gál Istvánnal és Goda
Gáborral lezajlott beszélgetéseiben Illyés hangsúlyozza, hogy nem tartja magát
németellenesnek és a magyarság féltésére helyezi a hangsúlyt, s látjuk, hogy
1933. novemberi naplójegyzeteiben – akár a Pusztulásban – szóvá teszi a hazai
németek olyan pozitív tulajdonságát is, mint például a szorgalmuk, akik, mint
írja, öntudatlanul is céltudatosak37 (!) és ekként eszközei a hitleri nagy német
egység gondolatának.38
Ezt a passzív módon történő előretörést illusztrálja számos képpel a Pusztulásban is, így amikor Zengővárkony német lakta részének gyermekzsivalyáról ír,
szembeállítva azt a magyarlakta rész némaságával, amikor évek óta csak az az
egyetlen említésre méltó esemény a faluban, hogy hány új sváb család költözött
be az elhagyatott magyar házakba, vagy amikor hazaútja során úgy érzi, „mintha
35

F. Csanak 1995: i. m. 217.
Babus 2003: i. m. 118; Illyés Gyula: Hajszálgyökerek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1971. 41; Illyés Gyula: Szellem és erőszak. Magvető Kiadó, Budapest, 1978. 147−151.; Lackó
1975: i. m. 22.
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„A veszély, amit első cikkemben kiemeltem, s amely persze csak reánk magyarokra veszély, hogy
az elnéptelenedő területeket a derék és szorgalmas németek foglalják el, akik tán maguk sem
tudják, hogy olyan áramlat előőrsei, melynek történelmi célja a Dunántúl leszakítása az országról, arról a Magyarországról, melynek más vidékein a magyarság a túlnépesedés miatt van
halálra vagy kivándorlásra ítélve.” (…) „Mit tagadjam, én a helyzetet reménytelennek és kétségbeejtőnek látom. Egy történelmi áradat ostromol egy területet, mely nem is akar ellenállni.
Egy öntudatlanul is céltudatos, megszervezett és egyre szervezkedő egység kél versenyre egy
széthulló, semmi belső közösségbe nem tartozó néppel.” Illyés Gyula: Magyarok pusztulása. A
német hátvéd. [1933] November 5. In: Illyés Gyuláné (szerk.): Naplójegyzetek 1929−1945.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 56−57.
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Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 52; Goda Gábor: Beszélgetés Illyés Gyulával. In:
Domokos Mátyás (szerk.): Nem menekülhetsz. In memoriam Illyés Gyula. Nap Kiadó, Budapest, 2002. 90; Illyés 1986: i. m. 56−57.
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falvak süllyednének körülöttem, mint ingoványra tévedt utasok. Gyermekkoromban sokszor megfordultam egy észak-tolnai faluban, távoli rokonaim is éltek ott.
Átkocsiztunk rajta, az egész falu már német. Hová lettek a magyarok?”39
Így nézve eltúlzottnak tekintjük Tüskés Tibor megállapítását, mely szerint
magyarságféltése tette Illyést németellenessé, de feltételezzük, hogy megfogalmazásaival elérte azt a hatást, amelyet nyílt németellenes propagandával sem
tudott volna jobban elérni. Borbándi a nácizmus elítélését elválaszthatatlannak
tekintette a német terjeszkedés ellenzésétől, és ha óvatosan is, maga is érzékelteti
az Illyésnél megjelenő etnikai megkülönböztetés jelentkezését, amely hátterében
a földkérdés generálta társadalmi indítóokokat sejttette.40 Egysíkú Vasy Géza
irodalomtörténész magyarázata is, aki külön kezelte Illyés (és Fülep) németséghez való hozzáállását és magyarságféltésüket,41 mikor a kérdés értelmezésének
korabeli viszonylagosságára Németh László is egyértelműen rámutatott: „Én is
dunántúli vagyok, s ha a németség honfoglalásáról hallottam is, magam nem
tapasztaltam. A negyedik falu tőlünk, tudom, hogy sváb, de az volt az apám
gyermekkorában is, aki ott járta az alsó gimnáziumot. (…) De hát német foltok
mindenfele vannak, mindig voltak az országban.”42 Arról nem is beszélve, hogy
a németség terjeszkedését Illyés sem csak a népesedés kérdéséről közelítette
meg, mivel a Pusztulásban többször visszatért a magyar nyelv sorvadására, egy
olyan csillogó, fordulatos korábbi nyelvi állapotot sugallva, „melyen magam is
már csak dadogni tudok.”43
A fentiekben szót ejtettünk róla, hogy a Pusztulás megjelenése után Illyés
programszerűen célként tűzte ki a baranyai magyarság fogyatkozása témájának
felszínen tartását,44 melyhez Fülep Lajos segítségét is aktívan igénybe kívánta
venni. Fülep Lajos több-kevesebb lelkesedéssel kötélnek is állt, így vállalta
Bajcsy-Zsilinszky vendéglátását, bár megfogalmazása szerint ehhez a legkevésbé érzett kedvet: „Ha netán Zsilinszky is rászánja magát a jövetelre, jöjjön;
irtózom ugyan a véreskezű emberektől, de ha kell az ügyért ezt is elviselem.”45
Illyés szövege a népi írók közül is többeket meglepett és kiváltotta az amúgy a
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téma kapcsán érintett és azzal már régebb óta foglalkozó református egyház
együttműködését is, de tudunk határokon átívelő pozitív fogadtatásról is.46
Németh László fél évvel a Pusztulás megjelenése után írt ugyanezen címen
megjelent reakciójában egy őszinte meginduláson alapuló kitűnő cikknek nyilvánítja a szöveget. Hogy miért látja így, az különösen tanulságos: „Ha itt-ott
kopott-mállott is valami, beszögezett ablakú utcák nem kényszerítették rám a
pusztulás látomását. Amikor Illyés cikkét olvastam, mégis rögtön elhittem mindent, mintha csak tudott leckét elevenített volna fel. Nem a dunántúli emlékeim
hitették el velem, hanem amit idefönn látok.”47 Németh László megközelítésében
ugyanakkor benne van az a nemzetközi kontextusba helyezés, amely kevésbé
jellemezte az egykézésről folytatott vitákat: ahol a ködbe burkolózott magyar
öntudat a legkevésbé sem vesz tudomást saját kötelességéről, s az ezért felelősök
körében hangsúlyozottan szerepelteti a magyar értelmiséget, mint olyanokat,
akiket a tehetségük kötelez.48
Vas István egy későbbi visszaemlékezésében a Pusztulás megjelenése tényének és a megjelenés idejének azonos jelentőséget tulajdonít, még ha a szöveget
sem akkor, sem később nem találta kétségbeejtőnek, mivel – érzése szerint –
Illyés sem érezhette igazán annak.49 Az Ormánság kiemelkedő kutatója, Kiss
Géza kákicsi lelkész Illyéssel váltott levelében még csak afölötti sajnálkozásának adott hangot, hogy a kérdést nem készítették elé kellő alapossággal (amit az
is példáz, hogy a Nyugat Elfogy a magyarság? című egyke-ankétjából, mint
szerző, Kiss kimaradt), s attól tartott, hogy a téma így idővel elveszíti az érdeklődést; előremutató javaslatként Magyarország egyke-térképének az elkészítését
javasolta.50 Kiss Géza Fülep Lajoshoz írt leveleiben viszont sokkal élesebben
fogalmazott, így azontúl, hogy érdemként elismerte a téma köztudatba emelését,
a nyelvi és szerkezeti nehézséget mellett a személyes kompetencia hiányát hangoztatta, miközben így fogalmazott: „Iskolapéldája, milyen üres a lelke annak,
aki soha érintkezésbe nem jutott az evangéliummal. Nincs egyetlen korty vize,
amit az élet vizéből loccsanthatna erre a kérdésre.”51
Természetesen a szöveg tartamát elutasítók is hangot adtak véleményüknek:
az eltérő eszmei síkon mozgó Braun Róbert szociológus és Kovács Alajos statisztikus is a számok oldaláról kifogásolták Illyés mondanivalóját. Braun Illyés
tapasztalatait „úti impresszióknak”, teljes terjedelmében esetleges meglátások-
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nak titulálta,52 míg Kovács Alajos többek között az adatok pontatlan értelmezését vetette fel kritikaként.53 Ugyanakkor – ismét hivatkozva Vas István visszaemlékezésére – még a baloldali írók sem ismerték fel a szövegben a hitleri eszmekör elleni „feszítőerőt”.54 A szöveg ugyanakkor a későbbi hatással is bírt:
egyrészt sor került Bajcsy-Zsilinszky, Kodolányi János és Talpassy Tibor
zengővárkonyi látogatására, amely azonban – tekintve az ennek eredményeként
születő beszámoló zengővárkonyi indulataira – Fülepre nézvést szerencsétlenül
alakult.55
Sajtóvisszhangja és fent elemzett határkő-szerepe azonban alkalmassá tette,
hogy a két világháború közötti népesedési diskurzust kiemelje az arról folytatott
– az Ormánságra vonatkozóan akkor már évszázados – kontextusból és új jelentésárnyalatot adva annak ténylegesen is országos üggyé növessze. Illyés visszaemlékezésben a szöveg hatása mögött hangsúlyozottan a nácizmus eszméjének
terjeszkedését jelölte meg, s nem utolsó sorban azt, hogy egyfajta kiút, gyógyulás reményét tudták kelteni.56
Dolgoztunk célja a két világháború közötti időszakban az ormánsági egykézésre a figyelmet ráirányító szövegnek, Illyés Gyula Pusztulás című esszéjének a
társadalomtörténeti kontextualizálása. Az esszé, mivel ráirányítja a figyelmet a
parasztságnál megfigyelhető égető hazai társadalmi problémákra, egyrészt beleilleszkedik az európai irodalmi fővonalba, másrészt viszont – politikai hatása
révén – egyedülállóvá válik. Igaz, módszertani és stilisztikai szempontból is
több, sokszor jogos támadás érte, emellett nem volt a téma szakavatott kutatója,
mégis egyértelműen Illyés Gyula volt a legalkalmasabb arra, hogy a népesedési
válság témáját a korszak köztudatába emelje. Az irodalom által kevésbé hangsúlyozott, de a szöveg a baloldaliság, mint nemzeti vonás eklatáns példája, miközben nemzetféltése miatt vált nagyhatásúvá. Ugyanakkor, bár a Pusztulás expressis verbis nem németellenes, alkalmas volt kisebbségellenes érzelmek kiváltani.
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Házasságkötések vizsgálata a komáromi
református anyakönyvek alapján 1918–1938 között
(Tömösközi Ferenc)
Bevezető
A komáromi református egyház1 anyakönyveit 1827-ben kezdték el vezetni.
A rovatolt anyakönyvek megjelenése előtt a lelkész belátására volt bízva, hogy
milyen adatokat jegyez fel az egyes eseményekkel kapcsolatban, így nem lehet
következetesen végigvezetni minden adatot. Az általam használt anyakönyvek
már hivatalosan megszabott formára készültek. A meghatározott séma alapján
nyomtatott anyakönyvek bevezetésével minden egyes kereszteléshez, esketéshez, temetéshez ugyanazokat a típusú adatokat kellett beírni, így strukturáltabb
lett. Ugyanakkor viszont nehézkessé vált a kitöltése, mert nem adta meg azt a
lehetőséget, hogy más jellegű információkat is feljegyezzenek. Ilyen esetben a
jegyzet rovatba hosszabb feljegyzés is kerülhetett. Emellett előfordulnak olyan
esetek, amikor az anyakönyvekben szereplő rovatokat nem töltötték ki teljesen.
Ha megvizsgáljuk az anyakönyvek adatállományát, az esetek nagyobb részében
a felekezeti hovatartozás, lakhely, illetve a polgári foglalkozás tartozik a hiányosan kitöltött rovatok közé. Ez leginkább a nőknél fordul elő, kevésbé a férfiaknál. Ezeknek a hiányosságoknak több oka is lehet. Leggyakrabban a pontatlanság és a figyelmetlenség az adatok hiányának fő okozója. Továbbá rendszerint
elhagyásos rövidítéseket alkalmaztak, amelyek egyszerűsítették az adatfelvételt.
Ezek általában akkor fordultak elő, ha a születési hely és az állandó lakhely
ugyanaz a község vagy város volt.
Az anyakönyveket kétféle módszerrel vizsgálhatjuk: a nominatív és nemnominatív módszerrel.2 A nem-nominatív módszer alkalmazásakor évek szerinti
idősoros számadatokat írunk ki az anyakönyvekből, ami az adott település vagy
felekezeti csoport népesedés-statisztikai feldolgozása szempontjából hasznos. A
dolgozat megírásához utóbbit használtam, tehát nem az egyes családok szerint
1

2

Komárom vallási és nemzeti összetételéről részletesebb leírást lásd: Kovács Éva: A határ és a
„házassági piac” Komáromban 1900–1940. In. Vajda Barnabás (szerk.): Államhatár és identitás
– Komárom/Komárno. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom, 2011. 81−85.
Szikszai Katalin: Mezősámsond társadalmi változása a 20. században. 1. rész. Művelődés, közművelődési folyóirat. 40. évf. (2007)június – szeptember, Kolozsvár. 110−111.
http://www.muvelodes.ro/index.php/Kiadas?id=34 (Letöltve: 2014.05.15.)
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követtem nyomon a generációk változását, amely a nominatív módszer lényege.
Az anyakönyvben szereplő vezeték- és keresztnevek vizsgálatát mellőztem
elemzéseimben, mivel ezek teljesen irrelevánsak a munka szempontjából. A
házasságkötési anyakönyveknél vizsgálhatjuk a házasságkötések évenkénti alakulását, valamint a házasságkötések szezonalitását, azaz az egyes éveken belüli
az évszakok szerinti gyakoriságot. A házasságkötési anyakönyvek hiteles képet
nyújtanak a házasságkötési szokásokról: feltüntetik a házasságkötési életkort,
amiből a házasfelek közötti korkülönbségre is következtethetünk. Hasonlóképpen az újraházasodás arányát is kiszámíthatjuk.3
Amennyiben azt vizsgáljuk, mely településről jöttek a beházasuló felek, vagy
hová mentek a kiházasulók, felrajzolhatjuk a település, egyházközség kapcsolathálóját (a „házasodási piacot”, valamint bizonyos mértékben képet kaphatunk a
térségen belüli migrációról.4 Ha a házasságkötések időpontját is kiírjuk, akkor
öröknaptárt használva megtudhatjuk, hogy különböző korszakokban a hét mely
napján kötöttek inkább házasságot.

Házasságkötési anyakönyvek
A rovatolt házassági anyakönyvek fejléce a következőképpen oszlik meg: az
első rubrika a sorszám, amely a házasságkötések sorrendjét jelöli. Ezt követik a
vőlegény és a menyasszony adatai: nevük és polgári foglalkozásuk, 5 születési és
lakhelyük, a házszám, vallási hovatartozás, életkor,6 valamint a családi állapot
(nőtlen/hajadon, özvegy, törvényesen elvált). Ezek után következik a vőlegény
és a menyasszony szüleinek neve és polgári állása, a tanúk neve és polgári állása, az összeeskető lelkipásztor vagy a segédlelkész neve, amely a lelkészváltások
vizsgálatának lehetőségét segítheti elő. A további rovatokban olvashatók a kihirdetettek vagy valamilyen akadály miatt a hirdetés alól felmentettek. Ebben a
rovatban jegyezték be az esküvő kihirdetésének a számát. A komáromi gyüleke3

Bánházi Emőke: Margitta lakossága a történeti demográfiai adatok tükrében. In: Pozsony Ferenc
– Szabó Á. Töhötöm (szerk.). Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 2004.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/
data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_tarsasag_evkonyv_12/pages/003_margitta_lakossaga_a_
torteneti.htm (Letöltve: 2014.05.15.)
4
Bánházi 2004: i. m.
5
Minthogy a nem-nominatív módszerrel dolgoztam, azaz nem az egyes családok rokonsági viszonyait, genealógiáját kutattam, így a neveknek nincs különösebb jelentősége munkámban. Hasonlóképpen az egyének foglalkozására sem terjedt ki a vizsgálat, így ennek a rovatnak az adatait
sem használtam fel.
6
Ebben a rubrikában az adatok túlnyomórészt nem az életkort, hanem a születés időpontját jegyzik
napra pontosan.
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zetben az esetek többségében háromszor hirdették ki az esküvőt, illetve mentették fel a hirdetés alól, vagy külön püspöki engedéllyel elegendő volt az egyszeri
hirdetés is. A második világháború évei alatt, az 1942. évtől kezdődően megtalálhatók az olyan bejegyzések, amelyekben az alábbiak olvashatók: „Hirdetés
alól felmentve háborús szolgálat miatt”, „katonai behívót kapott, frontszolgálatba való bevonulás miatt”. Több esetben a hirdetési rubrikában konkrétan a hadsereg által kiadott igazolások szövege olvasható, mint például: „A. elt. Királyi
16. gyalogezred II. zászlóalj parancsnokságától hozott igazolás alapján hadműveleti bevetésre való menés miatt.”7 Az 1944-es évtől kezdődően a következő
feljegyzések szólnak a behívókról, illetve eltávozási engedélyekről: „Rögtöni
katonai külföldre folytán egyszeri hirdetéssel, azonnal elvezénylés.”8 „A Magyar
Királyi honvédség gk. közepes tarackos pótüteg másfél napra szóló eltávozási
engedélye alapján hirdetés alól felmentve.”9 „A magyar királyi újonckiképző
osztag igazolásával.” „A magyar Királyi 15. tábori kórház igazolványa alapján.”
„A magyar királyi 8. honi lgv. központ igazolványa alapján.”10 „A Magyar Királyi II. honvéd hiv. tanzászlóalj igazolványa alapján.” „520. hadikórház elvonulása miatt, mint a kórház állományában dolgozó tiszt.”11 Ezek a bejegyzések első
olvasatra lényegtelen információkat tartalmaznak, de mégis viszonylag pontos
képet adnak a világháború évei alatt a Magyar Királyi Hadseregbe behívott komáromi református fiatal házas férfiakról. Így kaphatunk információt a frontszolgálat során hősi halált halt vagy eltűnt férfiakról.
A házasulandók családi állapotával, illetőleg egyéb külső mozzanatokkal
függ össze az utolsó rovat, a jegyzetek. Ebben a rubrikában többnyire a reverzális adásáról szóló bejegyzések találhatók. Általánosságban a következő olvasható: „a gyermek vallására nézve megegyezés a javunkra kötetett.”A bővebb bejegyzésekben ilyen és ehhez hasonló információk olvashatóak: „Komárom szabad Királyi város polgármesteri hivatalában 1931 nov. 5-én Kelt 6625/1931 sz.
a. történt megegyezés alapján az összes gyermeket az anya vallását, tehát a református vallást követik. A határozatot kiállította és kiadta Dr. Vízkelety Sándor
A.K.H. polgármester. A határozat átküldetett az illetékes Komáromi református
lelkészi hivatalhoz.”12 Egy 1949-es év végi bejegyzésben a következőket olvashatjuk a komáromi református esketési gyakorlatról: „Római katholikussal való
vegyesházasság esetén minden házasságnál a gyermek vallására nézve megegyezés a mi javunkra köttetet. Hosszú évek során ez már nem probléma a jegyesek között.”13 Az idézet következő része a házasságkötés lebonyolításának feltét7

Komáromi Református Egyházközség házasságkötési anyakönyve
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Komáromi Református Egyházközség házasságkötési anyakönyve III. kötet. 160.
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Uo. VI. kötet. 7.
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eleiről szól: „Házasság nem köthető bűnbánati héten és Úrvacsora kiosztásának
napján. Ez is már kb. 16 éves szokás. Elváltat csak akkor esketünk meg újból,
vagy ha előbb másutt esküdött is, csak akkor fogadjuk el, ha kétséget kizárólag
bebizonyosodik, hogy a másik fél, akitől elvált, a VII. szent parancsolat ellen
vétkezett. Ez a gyakorlat is már sok éves.”14 Több megjegyzés is szól azokról,
akik közvetlenül a házasságkötés előtt tértek át a református hitre. A komáromi
református házasságkötési anyakönyvekben több olyan eset is előfordul, ahol két
azonos felekezetű, de nem református ember köt házasságot. Ez a gyakorlat a
katolikus pároknál a leggyakoribb, kiváltképp akkor, amikor az egyik fél elvált.
Az anyakönyvek hiányossága abban mutatkozik meg, hogy nem derül fény a
helyi exogám házasságok esetén arra, hogy a házasok hová telepedtek le. A beköltözések nyilvánvalóbbak, mert az anyakönyvek jelzik a házasulni kívánó
felek lakhelyét, de a kiköltözés már nem jelenik meg.
A házasságkötések száma az egyházközségben 1918−1938 között
A házasságok időpontját nagyban befolyásolták a vallási ünnepek, ezért nagyon ritkák voltak a decemberben vagy húsvét idején házasodó párok. Az anyakönyveket vezető lelkészek meg is jegyezték, hogy a bűnbánati heteken, valamint karácsonykor és húsvétkor nem köttetnek házasságok. A másik befolyásoló
tényező a mezőgazdasági munka ideje volt, ezért nyáron, illetve szeptemberoktóberben is kevesen házasodtak. A férfiakról a házasodás terén nemigen kell
beszélnünk, hiszen az ő koruk nem számított, illetve sokkal kevésbé, mint a nőké. Ők tulajdonképpen bármikor megházasodhattak. A nők szempontjából azonban jelentős eltérések figyelhetőek meg. Így elsősorban a gazdag és a szegény
lányok között. Az új család alapításához ugyanis megfelelő anyagi körülmények
kellettek. A jómódú családból származó lány esetében ezek eleve adottak voltak,
a módosabb családok tudtak támogatást adni, magas hozománnyal férjhez adni,
így a gazdagabb lányok már akár 18 éves koruk előtt is férjhez mentek. Ezzel
szemben a szegényebb családoknál idő kellett a feltételek megteremtéséhez, így
ott csak 24−26 évesen mentek férjhez a nők. A nőknek viszonylag behatárolt
időn belül kellett férjhez menni ahhoz, hogy több gyermeket tudjanak szülni.15
A házasságkötések vizsgálatánál több változót is figyelembe kell venni, mert
nemcsak a Komáromban élők házasságkötéséről van szó. A legtöbb esetben
ugyanis azért kötöttek Komáromban házasságot, mert itt születtek. Gyakran
viszont a házasulandók már máshol laktak, vagy máshová készültek költözni.
Nem mindig egyértelmű a párok lakhelye, így ez az elemzés nem csak a komá-
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romiak, hanem a komáromi református templomban kötött házasságokat vizsgálja.
A felekezeti viszonyok vizsgálatánál a mintanagyság korlátaiból adódóan a
részletes elemzést alapvetően a római katolikus és a református felekezetűekre
kell szűkíteni, azonban bizonyos átfogó tendenciát ki lehet mutatni az evangélikusokra és a felekezeten kívüliekre vonatkozóan is.16 „Ha viszont elfogadjuk a
felekezet nagyságának meghatározó szerepét, akkor magasnak kell tartanunk azt
az értéket, hogy az egyéb vallásúak egyharmada szintén egyéb vallású házastársat választ. Ennek valószínű magyarázata a kis egyházak nagyobb belső kohéziója.”17
A nyugat-európai modellel szemben, ahol kevesen kötöttek házasságot, és azt
is már csak akkor, amikor gazdaságilag megállapodottak voltak, KeletEurópában másfajta modell uralkodott. Itt a házasságkötés általános érvényű
volt, csak az nem vett benne részt, aki valamilyen fizikai hibája, vagy más társadalmon kívüliséget okozó adottsága miatt ki lett rekesztve belőle.18 Bizonyos
tekintetben a házas cserekapcsolatban szerepet játszó tényezők egyikének hatásmechanizmusa inkább a nőknek kedvez, mivel a házasságon keresztül történő
felfelé való mobilitást a nőknél sokkal gyakrabban segíti elő, mint a férfiaknál.
A nőiesség, illetve a férfiasság, a szépség vagy a sex appeal különös és történelmi-szociológiai adatokkal számba nemigen vehető dimenzióiról van szó, melyek
azonban köztudomásúlag nagy szerepet játszanak a házasságok létrejöttében és
talán még stabilitásában is. A férfiak és nők közötti különbségtényező itt természetesen távolról sem a nemhez kötött bájok objektív statisztikai eloszlása
egyenlőtlenségeinek ellenőrizhetetlen feltevésén nyugszik, hanem azon a megfigyelésekkel valószínűsíthető hipotézisen, hogy a férfiak és a nők házassági mobilitásában ezek – a többi vonzó vagy taszító tényező mellett – eltérő súllyal
szerepelnek. A férfiaktól legtöbb esetben – a házasságban betöltött gazdasági
funkciójuk függvényeként – elsősorban ennek a fenntartói, ellátói szerepnek a
betöltésére való készséget várják el. A nőknél – szintén a sajátos házas funkcióik
miatt – különösen a polgári rétegekben a társas életben vállalt, valamint a reprezentációs funkciók bizonyultak sokkal fontosabbnak, s ezek mellett nagy súllyal
esett latba a külső megjelenés.19
A komáromi református templomban kötött házasságkötéseket több szempont alapján vizsgáltuk. Így például a párok életkori és felekezeti összetétele
16

Komáromban a római katolikus és református egyházhoz tartozók mellett jelenlévő többi felekezet tagjainak száma statisztikailag elhanyagolható.
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szerint. Sajnos nincs mód az általunk vizsgált közösséget összehasonlítani más,
hasonló összetételű és tulajdonságú gyülekezetekkel, így csak ténymegállapításokra szorítkozik a munkának ez a része. A 20. században a házasságkötések
száma csökkenő tendenciát mutat, habár a húszas évek hullámvölgye után a
harmincas években megnőtt a házasságkötések száma.20 A húszas évek elején
tapasztalható magas érték, amelyre Kovács Éva is rámutat egyik tanulmányában
„Az 1920-as adatok két momentummal magyarázhatók: egyrészt a csehszlovák
állampolgárság megszerzéséhez, a helyben maradáshoz jó stratégiának számított a házasság; vélhetően sokan hozták előbbre házassági döntésüket, illetve
léptek ebből az okból frigyre Komárnoban.”21 Köszönhetően többek között annak, hogy a komáromi gyülekezetben több éve szolgáló Galambos Zoltán lelkész
a fiatalság körében is aktív munkát végzett, egyszóval a helyes, keresztyénhez
méltó életre nevelte a református fiúkat és lányokat.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a lelkész által szerkesztett Kis Tükör című lap, amelyben többször foglalkozott a fiatalok erkölcsi világával és tanácsokkal látta el az ifjúságot. A kérdés nem más, mint hogy az említett gyülekezeti lap hasábjain milyen tanácsokat lehetett olvasni. A kutatási idő rövidsége miatt
erre nem volt lehetőség, de minden bizonnyal valamilyen formában hatottak a
fiatal gyülekezeti tagokra. Az igazi választ egy későbbi kutatás adja majd meg.

1. ábra: Házasságkötések száma a komáromi református gyülekezetben 1918–1936

A házasságkötések felekezeti megoszlása 1918−1938 között
Komárom felekezeti összetételének a sokszínűségéből eredően igen magas a
vegyes házasságok száma. Még mielőtt belemennénk a részletesebb vizsgálatba,
20
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Lásd: 14. ábra: házasságkötések összesen.
Kovács 2011: i. m. 72.

240

tisztázni kell a későbbiekben gyakran alkalmazott „tiszta református”, azaz az
azonos felekezethez tartozó, homogám házasság és a „felekezetileg vegyes házasság” kifejezést. A homogám házasság a komáromi református gyülekezet
történetében általában két református személy között köttetik meg. Azért általában, mert előfordult néhány eset, amikor két nem református, de azonos felekezetű személy kötött házasságot a református templomban. Felekezetileg vegyes
házasságról akkor beszélünk, ha egy református házasságra lép egy másik felekezetűvel. Ezeknek a házasságoknak több mint 90%-a római katolikusokkal
köttetett meg, többek között azért, mert a városban a két világháború között jelen
volt közel 10 000 római katolikus. A többi − kisebb létszámú − felekezet számarányaihoz mérten van jelen az olyan vegyes házasságoknál, ahol az egyik fél
református, ugyanis a más-más felekezetű személyek nem házasodtak a református templomban. A vallásilag vegyes házasság legtágabb értelemben azt jelenti,
hogy a házasfelek nem követik a vallási közösség demográfiai reprodukciójának
és számbeli gyarapításának minden felekezetnél hagyományosan érvényesített
parancsát. Nyilvánvaló, hogy a vegyes házasság gyakorisága összefüggött az
elvilágiasodással, a vallás iránti közömbösség terjedésével, a felekezetek morális
befolyásának és társadalmi hatalmának csökkenésével. Ez volt megfigyelhető a
II. világháború után és a rendszerváltást követő években. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy a vegyes házasságok gyakorisága közvetlenül a szekularizáció jelzéséül szolgálhatna, már csak azért sem, mert – számos egyéb változó mellett – a
különböző felekezetek a vallási homogámiát igen változó szigorral követelték
meg.
Ezt a kérdést itt nem lehetséges pontos társadalomtörténeti megvilágításba
helyezni, de összegzésképp megállapíthatjuk, hogy a két végletet e téren mindenképpen a katolikus egyház és az izraelita hitközségek, ezeken belül is a
hagyományhű ortodoxia intézményei képviselték. Az utóbbiak tagjaik számára
kizárták a vegyes házasság lehetőségét. Ezt a kizárást ugyan az összes keresztény felekezet viszonozta a zsidók felé (egyes liberális protestáns gyülekezetek,
mint az unitárius, illetve bizonyos lutheránus és kálvinista papok kivételével,
akik e tekintetben az egyéni engedmény felelősségét vállalták). A katolikusok a
tiltást még a keresztény vallások híveire is kiterjesztették, amennyiben ezek nem
kötelezték el magukat (az úgynevezett reverzálissal) arra, hogy a házasságból
született leszármazottakat katolikusoknak keresztelik, és ennek megfelelő nevelésben részesítik. Röviden sommázva, a vegyes házasságok a zsidók és a katolikusok számára (ez utóbbiaknál csak reverzális nélkül) lényegében szakítást jelentettek a vallásközösséggel, a protestánsoknál viszont csak a vallási kötelékek
bizonyos mértékű lazulását (hiszen a születendő gyerekek egy része már más
vallásúvá lett). Ezekkel a megszorításokkal a vegyes házasságot a szekularizáció
mércéjének lehet tekinteni.22
22
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A házasságkötések számának függvényében változik a tiszta református és
vegyes házasságok száma is. A 2. ábrán látható vegyes házasságkötések mértékének az ingadozása azért olyan magas, mert éves szinten mutatja a megkötött
házasságokat, és ezáltal a legkisebb számszerű változás is igen nagy kilengést
produkál. A kérdésre, hogy mi okozta ezt a nagy ingadozást, nem fogalmazható
meg teljes mértékben kielégítő választ, ugyanis nem vizsgáltuk meg a különböző
felekezetek házasodási szokásait. A fokozott csökkenés, amely az 1919-es évtől
tapasztalható, részben azzal magyarázható, hogy az I. világháborúban az életkor
alapján a házasságra alkalmas férfiak nagy számban elhunytak. Azok a férfiak,
akik a századfordulón születtek, és még nem voltak katonakötelesek, csak az
1920-as évek közepén kezdtek megházasodni, ezért volt átmeneti csökkenés a
házasságkötések számában. Az 1926−1927-es emelkedést azzal lehet magyarázni, hogy ekkor töltötték be az I. világháborúban nem hadköteles férfiak az átlagos házasságkötési életkorukat, amely 20 és 30 év közötti életkorra esett (5−6.
ábra). Továbbá közrejátszott ebben az a tény is, amely szerint a gyülekezet egy
részét mesterségesen leválasztották és Magyarországhoz csatolták. Ennek az lett
a következménye, hogy az esküvők egy részét a dél-komáromi gyülekezetben
jegyezték be.
Amennyiben összehasonlítjuk a tiszta református és a felekezetileg vegyes
házasságokat, előbbinek az évenkénti számszerű alakulása nem mutat olyan
mértékű kilengést, mint a vegyes házasságoké. Azt is láthatjuk, hogy a vegyes
házasságok számszerű alakulásának nem volt állandósult trendje. A vegyes házasságok számának ez az ingadozása arra enged következtetni, hogy Komáromban a házasságkötésben a két világháború között is fontos szerepe volt a felekezeti hovatartozásnak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a tiszta református
házasságkötések alacsony ingadozási értéke. Ezek száma évente átlagosan 10 és
20 között mozgott, amihez hozzájárult az erős református identitás. Ezenfelül a
homogám református házasságkötések száma szinte párhuzamosan fut a 12.
ábrán látható összesített házasságkötéssel. Természetesen nem hagyható ki az a
befolyásoló tényező sem, amely a nem helyi házasságokkal alakítja a vizsgált
mutatók állását. Mivel ezekre a vendég házasságkötésekre nem volt hatással a
gyülekezeti élet, abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a vegyes házasságok
esetén a felekezetileg homogénebb, keményvonalasabb család tette függővé a
házasságra lépni kívánó pár templomválasztását.

242

2. ábra: Házasságkötések a párok felekezete szerint a komáromi református gyülekezetben 1918–1936

A házasulandó férfiak felekezeti megoszlása 1918−1938 között
A házasulandó férfiak felekezeti, azon belül is a református egyházhoz tartozását vizsgálva egyfajta torzult U görbe képe jelenik meg a 13. grafikonon. Megfigyelhető többek között az a magas érték, amely 1919-ben tapasztalható. Ennek
az oka az I. világháború után kötött nagyszámú házasságokra vezethető vissza
(1. grafikon). A következő években fokozatosan csökken a házasságokon belül a
református férfiak száma, ám nem egyenletesen, mert itt is tapasztalható egy
bizonyos mértékű ingadozás, és ezzel együtt csökkenés is, mindez egészen
1926-ig. A következő években az új lelkipásztor sokkal nagyobb figyelmet fordított a férfiak református hitükben való megerősítésére. Ennek látható nyoma is
volt, hiszen a házasságkötéseknél a református férfiak dominanciája fokozatosan
emelkedett az 1926-os mélypontról. Ezzel szemben a katolikusoké csökkent,
illetve hasonló ingadozást mutatott, mint a református férfiak számának ingadozása az 1920-as évek elején. A katolikus férfiak számának csökkenése – mivel
ebben az esetben felekezetileg vegyes házasságról beszélünk – valószínűleg a
református vallású házasulandó nők tudatos választásával függött össze. A római
katolikus felekezet szintén nagy erőket mozgósított arra nézve, hogy megtartsa a
híveit, illetve hogy ők is a felekezetileg homogám házasságra törekedjenek a
gyülekezetben. A legerősebb befolyásoló tényező a római katolikus „Legényegylet”, melynek hatásáról Galambos Zoltán így fogalmaz: „a maga világias és
hiúságot szolgáló propaganda munkájával sok református fiatalt odacsalogatott,
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aminek ha nem is lett feltűnően sok rossz következménye, de akadtak káros következményei23”

3. ábra: Házasulandó férfiak felekezeti hovatartozása a komáromi református gyülekezetben 1918–1936

Házasulandó nők felekezeti hovatartozása 1918−1938 között
A nők felekezeti hovatartozása egyértelműbb, hiszen mint azt a 4. grafikon is
jól mutatja, a református nők eleve nagyobb számban képviselték magukat a
református templomban megkötött házasságokban, mint a református férfiak.
Ennek az oka nem más, mint az a szokásjog, amely szerint az esküvő vegyes
házasság esetén annak a felekezetnek a templomában volt megkötve, amelyik
felekezethez a menyasszony tartozott. Továbbá, ha nem a helyi gyülekezet tagja,
akkor abban a gyülekezeti templomban volt az esküvő, amely gyülekezethez a
lány tartozik. Jelen esetben amennyiben a lány a komáromi református gyülekezet tagja, a fiú viszont nem, az esküvő nagy valószínűséggel a komáromi református templomban volt megtartva. Az esetek túlnyomó részében a házasulandó
nők egyes háttértényezői befolyásolták a házasságkötéseknél vizsgált szempontokat. Ezek alapján elmondható, hogy a komáromi templomban kötött házasságok esetében a református nők magas számát három tényező befolyásolta.
Egyrészt a helybeli tiszta házasságoknál egyértelmű, hogy a református lány
református templomban ment férjhez. Másrészt a vegyes házasság megkötésé23

Galambos Zoltán: A komáromi református keresztyén egyház leánykörének története. In. Uö.:
Komáromi Kálvinista Krónika- a révkomáromi református keresztyén Egyház és vele kapcsolatos város és környék történetéből egyes mozzanatok, letünt és még folyó események, valóságok
a református keresztyén Egyház szempontjából nézve. kb. 1900-tól 1960-ig. Kézirat. Komárom,
1957.
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nél, ebben az esetben református lányról van szó, jobbik esetben24 a lány felekezeti hovatartozása határozza meg, hogy melyik felekezet templomában volt az
esküvő. Harmadik tényező, amely szintén a lány személyi hátterétől függ, nem
más, mint az az igény, hogy a nem helybeli párjával az ara a saját községében, és
azon belül a saját felekezeti templomában menjen férjhez.
A komáromi református egyházon belül a nők református öntudatát a gyülekezetben megszerverezett leánykör gondozta. A leányköri munka beváltotta
azon remények egyikét, amely a református öntudat megerősítését kívánta és ezt
Galambos Zoltá0n is megjegyzi több évtized távlatából, mégpedig a következőképpen. „Az elmúlt évtizedek során kárunkra reverzálist adó lányról, aki a leánykör tagja lett volna, csak kevésről tudunk. Jelenleg csak három jut az
eszünkbe. a Leánykör áldott szolgálatot végzett a reverzálisok terén való nagy
győzelmünkhöz is.”25 Ez a leányköri munka nem terjedt ki minden református
lányra, így a vegyes házasságoknál csak akkor volt közvetlenül nagy jelentősége, amennyiben a lány tagja volt a körnek. Viszonylag kis csoportról van szó,
így statisztikailag nem befolyásolta a vegyes házasságokat a vizsgált korszakok
szintjén.

4. ábra: Házasulandó nők felekezeti hovatartozása a komáromi református gyülekezetben 1918–1936

24

Vannak esetek, mikor a lánynak igen csekély beleszólási lehetősége volt a templom kiválasztásába. Ilyen eset például, mikor a katolikus vagy bármely más fél keményvonalasabb, mint a református.
25
Galambos 1957: i. m. 36.

245

A férfiak házasságkötési életkorának változása 1918−1938 között
A komáromi református gyülekezetben, illetve a komáromi református templomban megkötött házasságkötéseknél a férfiak életkora hasonló mértéket mutat,
mint az országos átlag. A 5. grafikon legszembetűnőbb értékei a férfiak esetében
a 27. és 35. év, mindkettő a házasságkötéskor mért életkort mutatja. Kovács Éva
is rámutat ezeknek az évfolyamoknak a dominanciájára. A szerző ezt azzal magyarázza, hogy ezen korosztályok független férfijainak megjelenése a világháborús veszteségek okozta űrt tölthette ki.26 A vizsgálat nem számolja külön az először házasodottakat a többször házasodottaktól, ugyanis a forrásokban nem szerepel, hogy hányadik házassága az, akinek nem ez az első házassága. A férfiak
átlagos házasodási kora 10 évvel magasabb volt, mint a nőké. Mindkét nem grafikonjában (az 5. és 8. ábra) megfigyelhető ez az életkorbeli különbség. A férfiak
első hulláma átlagosan 21 éves korban nősül, a második 26 évesen és a harmadik
35 évesen. A férfiak – különösen a polgári réteg – életstratégiájában és normájában az önállóság a házasság feltétele, míg a nőknél e téren a házasság a családtól
való függést a férjtől való függéssel cseréli fel. Jórészt ezért is magasabb a férfiak életkora a házasságkor, különösen a polgári rétegekben, ahol a felsőbb tanulmányok gyakorisága és az egzisztencia megteremtése jelentik a viszonylag kései
házasság okait.27
A férfiak 18–24 éves korcsoportjából azért kerülnek ki kevesebben, mint a
következő 25−29 évesek közül, mert akkor a katonai szolgálat még 3 év volt, és
a katonai szolgálat előtt nemigen nősültek meg. Az 1930-as évek elején elmélyülő gazdasági válság hatásaiból arra lehet következtetni, hogy a magyar népességben megindult a házasodási szokások átalakulása, ami elsősorban a házasságkötések idősebb korra történő elhalasztásában nyilvánult meg. Ezt támasztja
alá az 5. grafikon is. Látható, hogy a nagy gazdasági világválság kezdetétől egyre több férfi házasodott meg idősebb korban. Kormegoszlás tekintetében ez azt
jelenti, hogy megmaradt ugyan a 25–29-es korcsoport dominanciája, de megemelkedett, és a gazdasági válság lecsengéséig tartós értéken marad a 30−39-es
korosztály. Tehát a fent említett életstratégia alapján a gazdasági válság évei
alatt csak évek hosszú sorával jöhetett létre egy megfelelő társadalmi egzisztencia a házassághoz. Amíg egy bizonyos életszínvonalat a gazdasági válság előtt
26–27 éves korára meg tudott teremteni, addig ugyanez az 1930-as évek közepéig hozzávetőlegesen 10 évvel tovább tartott. Természetesen ezt a feltételezést a
kutatás jelenlegi állapotában csak Komáromra lehet vonatkoztatni.

26
27

Kovács 2011: i. m. 72.
Karády1993: i. m. 3−44.
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5. ábra: A férfiak házasságkötési életkora a komáromi református gyülekezetben 1918–
1936

6. ábra: A házasulandó férfiak korcsoport szerinti változása 4 éves időintervallumban

7. ábra: A férfiak házasságkötési életkorának kohorszai a komáromi református gyülekezetben
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A nők házasságkötési életkorának változása 1918−1938 között
A társadalom bizonyos életkor elérése után a nőktől elvárta, hogy minél
előbb férjhez menjenek. A házasságból kimaradt hajadonokat elítélte csakúgy,
mint azokat, akik házastársuktól külön éltek vagy elváltak. A nők azért is léptek
kissé korábban házasságra, mert a reprodukciós képességük biológiai feltételei
rövidebb ideig adottak, mint a férfiak esetében. A két világháború között a házasságok terén mind a termékenységi mutatók, mind a női reprodukciós képesség, mind a szimbolikus jelentőségű "nőiesség" szempontjából a „házasodási
piacon” a nők "értéke", azaz kelendősége körülbelül 17−22 éves korban érte el
maximumát, s azon túl fokozatosan, majd 40 éves kor körül (a termékenység
gyakorlati megszűnésével) rohamosan csökkent. Ez nem jelenti azt, hogy a nők
házassági esélyei is megszűntek ebben az életkorban, csupán azt, hogy keresettségük, s ezzel választási szabadságuk is lényegében a náluk idősebb férfinemzedékekre szűkült le.
Ugyanakkor a férfiak − legalábbis elvileg (bizonyos szokásrendbeli korhoz
kötöttség mellett) − az összes szabad nő között válogathattak. A biológiai életciklus különbségei tehát önmagukban is azt eredményezték, hogy a férfiak választási lehetőségei a házasságok terén lényegesen tágabbak voltak, mint a nők
esetében. Ez többek között azzal jár, hogy a nők számára a „normális” korban
kötött házasság az életstratégia szempontjából sokkal meghatározóbb jelentőségű. A két világháború között a 25 évnél idősebb nők „normális” házassági lehetőségei rohamosan leszűkültek, már ebben az életkorban megjelent a „vénlány”
komplexus, fenyegetett a pártában maradás veszélye, ami – különösen a hagyományos értékrendű középosztályokban (ahol a női foglalkoztatottság elenyésző)
– azt is jelentette, hogy a családnak a felnőtt lányt beláthatatlan ideig el kellett
tartania. Ilyen helyzetben a családok által preferált vagy legalább elfogadható
házastársak választásának – kezdetben kizárólagos – kritériumai fellazultak, s
olyan jelöltek is számításba jöhettek, akiket korábban nem fogadtak volna el.
Ezek közé tartoztak gyakran a más vallású partnerek, a túl korosakkal vagy túl
fiatalokkal, a „rangon aluliakkal”, az egyéb szempontból (jó megjelenés, műveltség, modor, családi háttér stb.) csökkent értékűekkel egyetemben.
A felekezetileg vegyes házasságok tehát, főképp a nők számára, sokszor az
elmulasztott „normális” lehetőségek kompenzálását és behozását fejezik ki.28 A
nők törvényileg házasságra érett első csoportja 18 és 24 éves kora között ment
férjhez, a második hullám átlagosan 27 évesen. A gazdasági válság és az ezt
követő társadalmi viszonyok nem befolyásolták mérhető módon a nők házasságkötési életkorát.
8. ábra: A nők házasságkötési életkorának változása a komáromi református gyülekezetben 1918–1936
28

Karády 1993: i. m.
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9. ábra: A női házasulandók korcsoport szerinti változása hároméves kohorszok szerint

10. ábra: A nők házasságkötési életkorának változása a komáromi református gyülekezetben 1918–1936
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Összegzés
Az anyakönyvek vizsgálatából kiderül, hogy azok vezetése a vizsgált évtizedek alatt nem volt mindig kielégítő. Az 1920-as évek második felétől viszont
pontosabban vezették az anyakönyveket, így a belőlük nyert nagy mennyiségű
adat pontosabb képet ad a gyülekezet egyes demográfiai folyamatairól. Házassági adatok vizsgálata során bizonyítottá vált az a megállapítás, hogy a legtöbb
házasság felekezetileg vegyes házasság volt. A felekezetközi hibridizáció a város két legnagyobb felekezete között, a református és a római katolikus között
történt, tartósan alacsony szinten. Az 1930-as évek második felétől a második
világháború végéig a reformátusoknál a felekezetileg tiszta házasságok domináltak. Mindkét nemnél a református vallás dominált, illetve a nők esetében mindig
3–4%-kal több volt a református, mint a férfiaknál. Ami a további kutatásokat
illeti, a házasságkötés esetében meghatározó pont, hogy az egyházközségben
mennyire volt jelen az endogám és exogám házasságkötés. Ezek vizsgálatával
megrajzolható Komárom „házasodási piacának” és vonzáskörzetének térképe,
feltüntetve mindazokat a községeket, amelyekből a házasulandó felek érkeztek.
További vizsgálat alapja lehet a felekezetileg vegyes házasságoknál a házasulandók felekezeti összetétele. A munka ugyan leírja, milyen felekezetűek kötöttek házasságot reformátussal. Az ugyanazon évben kötött, adott számú vegyes
házasságnál meg lehetne vizsgálni, hogy melyik fél volt több alakalommal nem
református. A lányok esetében vizsgálható elem, hogy a komáromi protestáns
nőegylet szellemisége milyen hatással volt a lányok felekezeti öntudatára a párválasztásnál és házasságkötésnél.
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Miskolc város vezetése, és a csehszlovák-magyar
lakosságcsere kezdeti időszaka, 1945−1946
(Jakab Mátyás András)
Bevezetés
A dolgozat célja annak bemutatása, milyen kihívások elé állították Miskolc
város vezetését 1945−1946-ban a Csehszlovákiából érkező menekültek első
hullámai, illetve a szlovák−magyar lakosságcsere egyezmény megszületése. A
tanulmány nagyobbrészt eddig nem publikált forrásokra építve, és a meglévő
szakirodalmat felhasználva ennek a folyamatnak két elemét – politikai és szociális vetületét – világítja meg. Ezek a források a városi Törvényhatósági Bizottság,
vagyis a képviselőtestület közgyűlési jegyzőkönyvei, illetve dr. Gálffy Imre
polgármester ezen közgyűlés előtt megtartott beszámolói. A jegyzőkönyvek és a
jelentések nem ismeretlenek a szakirodalom számára, ám részletes, teljes feltárásukra korábban még nem került sor.
A tanulmány első része bemutatja az előzményeket: a csehszlovák állam kitelepítési politikáját, a forrásanyagul szolgáló miskolci törvényhatósági bizottságot, illetve a kitelepítések kezdeti időszakát 1945-ben. Ezután következik az
1946-os események ismertetése, a nagypolitika eseményeinek és a törvényhatósági bizottság ezekre adott reakcióinak párhuzamba állítása. A harmadik rész a
Miskolcra érkezett menekültek ellátásának nehézségeivel foglalkozik, problémakörök szerint csoportosítva. Végezetül röviden bemutatásra kerülnek a lakosságcserével a városból távozók is.

Előzmények
Csehszlovákia kitelepítési politikája
A két világháború közti Csehszlovákia – legalább is elviekben – viszonylag
liberális politikát követett a nemzetiségekkel kapcsolatban, és bár ezek nem
minden esetben lettek átültetve a gyakorlatba, a felvidéki magyarság ebben az
időszakban nem volt szervezett elnyomásnak vagy üldöztetésnek kitéve. A csehszlovák vezető réteg nemzeti kisebbségekhez való viszonyát azonban gyökeresen írták át az 1938-as események: szeptember 30-án Münchenben NagyBritannia és Franciaország képviselői hozzájárultak a Szudéta-vidék Németor-
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szághoz való átcsatolásához, majd ezt követte az első bécsi döntés, melyben az
olasz és német döntőbíróság visszacsatolta Magyarországhoz a Felvidék döntően
magyarlakta területeit.1 Nem sokkal később, a németek által támogatott Andrej
Hlinka és Jozef Tiso pedig keresztülvitték Szlovákia Csehországtól való elszakadását.
A londoni emigrációba kényszerült Eduard Beneš elnök és hívei közt ebben
az időszakban terjedt el az az álláspont, hogy Csehszlovákia széteséséért az idegen népcsoportok, vagyis a németek és magyarok tehetők felelőssé, akiket –
miután az asszimilációs törekvések nem jártak sikerrel – akár kitoloncolással is,
de el kell tüntetni az országból. Ezt a nézetüket mind a szövetséges hatalmak,
mind a különböző csehszlovák baloldali csoportok közt igyekeztek terjeszteni;
utóbbiak esetében sikerrel is jártak.2 Ugyanakkor a győztes nagyhatalmak a magyarság esetében a kitelepítésekhez nem járultak hozzá. Elrendelték ugyanakkor
a magyarországi németek kitelepítését, melynek célja egyes vélemények szerint
az volt, hogy helyet teremtsen a jövőben Csehszlovákiából kitelepített magyarok
számára.3
A keleti és nyugati emigráció tagjainak egyeztetése után Beneš elnök 1945.
április 5-én Kassán hirdette meg a kormányprogramot, mely – bár a kitelepítést
még nem jelentette be – állampolgárságuk elvételével gyakorlatilag jogfosztottá
tette a magyar (és német) kisebbséget Csehszlovákiában.4 Május 9-én már nyíltan is kimondta: „a németek és magyarok túlnyomó részének el kell tőlünk mennie. Ez végleges elhatározásunk.”5
A miskolci törvényhatósági bizottság
A vizsgált években, egészen az 1950-es tanácstörvény életbelépéséig, a törvényhatósági bizottság a megelőző évtizedekhez képest változatlan feladatokkal
és jogkörökkel, de szinte teljes egészében kicserélődött tagsággal működött tovább.6 Miskolc város újjáalakult törvényhatósági bizottsága 1945. január 29-én
tartotta első közgyűlését, miután a Nemzeti Bizottság határozatot hozott a mű1
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245−246.
2
Balogh Sándor. A népi demokratikus Magyarország külpolitikája 1945−1947. A fegyverszünettől
a békeszerződésig. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982. 103−105.
3
Janics Kálmán. A hontalanság évei. Hunnia, Budapest, 1989. 163.
4
Balogh 1982: i. m. 106−107.
5
Bencsik János – Szászi Ferenc: A csehszlovák−magyar lakosságcsere etnikai, demográfiai és
társadalmi adatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1946−1948). In: Herman Ottó Múzeum
évkönyve, XXXV−XXXVI. 1997. 306−307.
6
A törvényhatósági bizottság 1945 előtti működéséről részletesen lásd Dobrossy István – Stipta
István (szerk.): Miskolc története V/2, 1918-tól 1949-ig. Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Levéltár
és a miskolci Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2007a. 94−99. Uő Miskolc története V/2, 1918-tól
1949-ig. Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Levéltár és a miskolci Herman Ottó Múzeum, Miskolc,
2007b. 52−64.

254

ködés megkezdéséről. A törvényhatósági bizottság tagjai lettek: az összes választott közül a Nemzeti Bizottság által kijelölt tagok, a felekezetek lelkészei
közül szintén a Nemzeti Bizottság által kiválasztottak, valamint azok, akiket a
14/1945. ME. számú kormányrendelet alapján hivataluknál fogva megilletett ez
a tisztség. A különböző pártok és egyéb csoportok az alábbiak szerint képviseltették magukat: a Kommunista Párt 23 taggal, a Szociáldemokrata Párt 23 taggal, a szakszervezetek 16 taggal, a Független Kisgazdapárt 13 taggal, a Demokrata Párt 3 taggal, valamint az értelmiség részéről 9 tag.
Az egyházakat képviselték: két-két fő római katolikus és református, illetve
egy-egy görög katolikus, evangélikus, görög-keleti és izraelita személy. Hivataluknál fogva tagok voltak: a polgármester, a helyettes polgármester, a főjegyző,
a városi tanácsnokok, az árvaszéki elnök, az árvaszéki ülnökök, a tiszti főügyész,
a tiszti ügyészek, a városi mérnöki hivatal vezetője, a városi számvevőség vezetője és a városi tűzoltóparancsnok.7 A közgyűlés tagsága a későbbiekben is kinevezések, és nem választások útján bővült, például a Nemzeti Bizottság rendelete útján jutott képviselethez a Nemzeti Paraszt Párt,8 vagy miniszterelnöki
kinevezéssel lett tag az Erdőfelügyelőség vezetője.9
A közgyűlésben erős többséggel rendelkeztek a különböző baloldali pártok és
szervezetek. A bizottság 107 tagjából 35 volt munkás, 39 értelmiségi (ebből 10
fő hivatalánál fogva, 8 fő az egyházak képviseletében), 33 szakmája pedig egyéb
besorolás alá esett. Ezek nagyobb részénél egyszerűen nincs foglalkozás feltüntetve, de a különböző mezőgazdaságban dolgozók is ide kerültek. Viszont –
három kivétellel – náluk is feljegyezték a delegáló szervezetet, mely nyújt valamennyi segítséget: 7 fő az FKGP, 1 fő a Nemzeti Bizottság, 1 fő a MOKAN, 5
fő az MKP, 5 fő a szakszervezetek, 10 fő az SZDP, 1 fő pedig az utóbbi kettő
közös képviseletében.10
1945. július 24-től működött a törvényhatósági bizottság kisgyűlése is, mely
általában a közgyűlést megelőző napon ült össze. Ez a testület nagyrészt előkészítő feladatokat látott el, de foglalkozott néhány olyan üggyel is, ami nem került
a közgyűlés elé, például: kisebb horderejű szerződések, kisajátítások.
1945. január 29. és 1947. február 18. között a törvényhatósági bizottság öt
rendkívüli, és hét rendes közgyűlést tartott. A polgármester csak az utóbbiakon
volt köteles beszámolót tartani, de erre sem került sor minden alkalommal. Ebben az időszakban Gálffy összesen öt jelentést készített. Ezt az eljárást a képviselők sérelmezték is, mivel úgy vélték, gyakoribb tájékoztatást érdemelnének.11
Ugyanakkor az a polgármester javára írandó, hogy az elkészült jelentések rend7
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kívül részletesek, és szinte mindenre kiterjedőek. A közgyűléseket eleinte délelőtt tartották, de 1946. augusztus 31. után Juhász István képviselő javaslatára
áttették délutánra, hogy a kereskedő és iparos foglalkozású tagok is részt tudjanak venni az üléseken.12
Az 1946-os év folyamán a bizottság több alkalommal is adott ki állásfoglalást
a csehszlovákiai magyarok helyzete kapcsán, ezeket a lentiekben részben vagy
egészben közlöm is. Mivel – Országh József felszólalását leszámítva – nem
egyéni indítványokról, hanem közgyűlési határozatokról van szó, a törvényhatósági bizottság jegyzőkönyvezési gyakorlata miatt a határozatok szövegezőjét, és
így annak politikai hovatartozását sem ismerjük. Mindenesetre a határozatokat
mind egyhangúan fogadták el, és ha volt is róluk valamilyen vita, az a jegyzőkönyvekbe nem került be.
A törvényhatósági bizottság üléseire a jegyzőkönyvek alapján egyébként sem
voltak jellemzőek a nyílt viták, a különböző szavazások szinte mind egyhangú
eredményt hoztak. Igazán komoly vitára mindössze egy alkalommal került sor,
amikor 1945 végén Oszip István főispán – közellátási kormánybiztosi minőségében – a szabadfoglalkozásúakat, illetve a IV. fizetési osztályba, vagy ennél
magasabba tartozókat, illetve az ennek megfelelő mellékjövedelemmel (nyugdíj,
magánpraxis) rendelkezőket kizárta a közellátásból.13
Ugyanakkor a helyi politika a valóságban nem volt ennyire nyugalmas; az országos tendenciáknak megfelelően, bár némi késéssel, 1946 folyamán egyre
inkább kiéleződtek a pártok közti ellentétek. Május 1-jén az MKP és az MSZDP
összefogásának demonstrációjaként 50 ezer ember vonult az utcára, hogy tiltakozzanak a reakciós pártcsoportosulás (FKGP) ellen. Július 11-én pedig, négy
hónappal az országos döntés után, Miskolcon is megalakul a Nemzeti Blokk,
melynek tagjai az MKP, az SZDP, az NPP, a Szabad Szakszervezetek és a Nemzeti Bizottság is.14 Ezek a szembenállások azonban a csehszlovákiai magyarsággal kapcsolatos ügyekben nem jelentek meg.
A kitelepítés kezdeti időszaka – 1945
A menekültek első hulláma 1945 tavaszán indult el Magyarország felé. A forrásokból világosan látszik, a közigazgatásban dolgozók ekkor még nem látták át
a helyzetet, a menekültekkel kapcsolatos első jelentésekben még egészen bizarr
dolgokkal is lehet találkozni. A putnoki főszolgabíró például április 7-én kelt
levelében azzal a kérdéssel fordult Dr. Balogh Ferenc Borsod vármegyei alispánhoz, hogy miután a Felvidéken kiutasítják a magyarokat, nem kellene-e a
járásában neki is ugyanígy eljárnia a hasonló jogállású személyekkel szemben?
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Az alispán válaszában felhívta rá a figyelmét, hogy kormányintézkedés hiányában minden ilyen eljárás önkényeskedésnek minősül.15
A miskolci törvényhatósági bizottság elé először 1945. június 16-án került a
menekültekkel kapcsolatos ügy.16 Gálffy Imre polgármester a közgyűlés előtt
előadott jelentésében, melyben az előző hat hónap eseményeit összegezte, így
foglalta össze a problémát: Egyre nagyobb számban érkeznek kiutasítottak Rimaszombatról, Rozsnyóról, Kassáról, „mindenükből kifosztva, pár pengővel,
egyszál ruhában, legtöbb esetben csomag nélkül.”17 Az eddig érkezettek létszámáról pontos adatot is közöl, mely szerint 224 család érkezett, 416 családtaggal.
A város a Népjólléti minisztériumtól 50 ezer pengő segélyt kapott számukra,
melyet úgy osztottak szét, hogy a családfők 100 pengőt kaptak, minden további
családtag után pedig 50 pengőt.

Nagypolitika és miskolci határozatok
A lakosságcsere egyezmény megkötése
A nagyhatalmak potsdami értekezlete végül a kétoldalú tárgyalást jelölte
meg, mint a probléma megoldásának módját; így 1945 decemberétől több alkalommal tárgyalóasztalhoz ültek a felek, és 1946. február 27-én aláírásra került az
egyezmény. A megegyezés lényegében paritásos lakosságcseréről szólt, melynek
értelmében a csehszlovák hatóságok annyi magyart telepíthetnek ki országukból,
ahány magyarországi szlovák önként jelentkezik az áttelepítésre. 1946. március
4-től kezdve a csehszlovák félnek hat hét állt rendelkezésére, hogy propagandatevékenységét kifejtse, míg az áttelepülésre jelentkezők nyilatkozatait az egyezmény aláírásától számított három hónapig lehetett átvenni, melyet egy hónappal
toldottak meg az igazolt késedelemmel rendelkezők számára. Emellett a megállapodás lehetővé tette, hogy a magyar nemzetiségű háborús bűnösöket – maximum ezer főt – létszámon felül kitelepítsék Csehszlovákiából.18
Az első konkrét határozat, melyben a törvényhatósági bizottság felszólalt a
kitelepítések ellen, az 1946. március 16-i közgyűlésen született. A többi vizsgált
határozatnál megfigyelhető, hogy egy-egy konkrét esemény – a csehszlovák
kormányzat cselekedetei, a közelgő békekonferencia – váltotta ki az elfogadásukat. Ebben az esetben ilyenről nem beszélhetünk, de az időpont alapján lehetséges, hogy a meginduló csehszlovák propaganda késztette cselekvésre a törvényhatósági bizottságot. „A szlovákiai magyarság helyzetének javítása, a felszabadító hadsereg létszámának csökkentése, a jóvátételi kötelezettségek enyhítése és
15
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a hadifoglyok hazaszállításának kérdésében a Magyar Nemzeti kormányhoz
intézendő felirat” címet viselő határozat19 több fontos kérdést is érintett, itt
azonban csak a témánkat érintő részletet közöljük.
„A Szlovákiában élő és ott élt, de kiüldözött és méltánytalanul sorozatos
szenvedéseknek kitett magyarok ügyében a törvényhatósági bizottság helyesli a
magyar külügyi kormányzat azon állásfoglalását, hogy mely szerint a néphez
föld is jár. Épen ezért felkéri a Nemzeti Kormányt, hogy továbbra is állhatatosan
kövessen el mindent a szlovákiai magyarokkal szemben megnyilvánuló üldözések
megszüntetése érdekében. Járjon el a Nemzeti Kormány a Szövetséges Ellenőrző
Bizottságnál és elsősorban a szovjet kormány budapesti képviselőjénél, hogy
eredményesen lépjenek közbe a Csehszlovák részről történő magyarüldözések
megszüntetése végett.”
A párizsi békekonferencia – remények és csalódások
1946 júliusa és októbere között ülésezett Párizsban a II. világháborút lezáró
békekonferencia, melynek tevékenységétől a miskolci városvezetés – az ország
többi részéhez hasonlóan – előzetesen a helyzet megoldását remélte, ennek érdekében pedig több feliratot is küldött a kormányzathoz. A fentebb már említett
március 18-i közgyűlésen elfogadtak egy olyan határozatot is, melyben az emberi alapjogok törvénybe iktatását szorgalmazták. 20 A határozatban támogatásukról
biztosították Heves vármegye feliratát, illetve egy hasonló tartalmú saját felirat
megszerkesztéséről is döntést hoztak. Úgy vélték, Magyarország ezzel jelezhetné a győztes hatalmak felé, hogy megérett az ENSZ tagságra, és méltó az igazságos békére.
A szóban forgó jogok az alábbiak voltak: jogegyenlőség, a személyes szabadsághoz való jog, az egyesülési és gyülekezési jog, a tulajdon-, a vallás- és a
sajtószabadság, valamint a munkaszabadság, a tanszabadság, mint a félelem
nélküli élet alapfeltételei. Ezeket a jogokat egységesen egy alaptörvénybe kell
beépíteni, mely a készülő alkotmány egy fontos eleme lesz; ez annak ellenére is
szükséges, hogy a magyar közjogban vannak ennek már előzményei az Aranybullától kezdve. Az emberi jogok – mondja a határozat –, mivel a győztes hatalmak mind aláírták az ENSZ alapokmányát, az egész világon biztosítást nyertek.
Eddig ezeket az államok saját politikai szükségleteik alapján biztosították vagy
mellőzték, de ez többé már nem lehet így!
Ez az utolsó mondat már egyértelmű üzenet Csehszlovákia felé. Ebben a határozatban már megjelenik a későbbi érvelések alapvető gondolatmenete is: a
győztes hatalmak által lefektetett elvek mentén a háború után lehetséges az igazságos békekötés, melyre az új alapokon nyugvó, a háború előttitől elhatárolódó
Magyarország rászolgált, melyet tettekkel kell bizonyítani a szövetséges hatal19
20
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mak előtt; ezeknek az elveknek a csehszlovák hatóságok tevékenysége nem felel
meg, és éppen ezért kénytelenek lesznek felhagyni vele.
Ugyanakkor gyakorlatilag már a békekonferencia megkezdése előtt kiderült,
hogy a győztes hatalmak nem kívánnak belefolyni a helyzet rendezésébe: június
21−22-én magyar küldöttség tárgyalt Londonban Clement R. Attlee miniszterelnökkel és a külügyminisztérium munkatársaival, ahol ezt a választ kapták:
„Őfelsége kormánya München után nincs abban a helyzetben, hogy kioktassa a
cseheket.”21 Philip Noel-Baker külügyminiszter-helyettes pedig csak annyit fűzött hozzá: „Nem tartják kissé szokatlannak, hogy egy vesztes ország számára
kérnek támogatást egy győztessel szemben?”22
Az egyoldalú kitelepítést azonban brit, és elsősorban amerikai nyomásra, a
békekonferencia elutasította, a kérdést így visszautalták a kétoldalú tárgyalások
szintjére, mely döntést mind a magyar, mind a csehszlovák fél csalódásként élte
meg.23
Reszlovakizáció és igazságtalan békefeltételek
1946 júniusában indult el Csehszlovákiában az úgynevezett reszlovakizáció,
vagyis visszahonosítás. A vonatkozó törvény értelmében, aki szlováknak vallotta
magát, visszakaphatta állampolgárságát, azzal járó jogait és munkáját. A kilátástalannak tűnő helyzetben 410 820 magyar nemzetiségű kérte, hogy nyilvánítsák
szlováknak.24 A békekonferencia csalódást keltő tevékenysége és a reszlovakizációs kampány hatására született meg a miskolci törvényhatósági bizottság
augusztus 31-i közgyűlésén a „Tiltakozás a készülő békeszerződés feltételei ellen” című határozat,25 továbbá egy Magyarország miniszterelnökének címzett
levél, melyben kifejezetten a szlovákiai magyarság védelmében történő erélyes
fellépést szorgalmazták.26
„Folyó év július hó végén összeült Párizsban a békekonferencia, mely hivatva van Magyarországgal, Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával és Finnországgal a békeszerződést megkötni, illetve a békeszerződés feltételeit végleges és
érvényes formában megállapítani. A magyar nép tudatában van, hogy bár meggyőződése ellenére sodródott a háborúba, mégis a hitlerista Németország oldalán való részvétele miatt felelősséggel tartozik.
A magyar nép ezt a felelősséget vállalja, és ez alól kihúzni magát nem akarja.
Épp ezért a békeszerződések kilátásaihoz nem fűzött vérmes reményeket, s magát
21
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hiú ábrándokkal nem kecsegtette. Mindazonáltal mindent megtettünk abban az
irányban, hogy a békeszerződések megkötésénél a népek ítélőszéke előtt megfelelő módon jelenhessünk meg. Gyökeresen szakítottunk a régi rendszerrel. A megbékélés útjában álló és zavarkeltő sovinizmust kiküszöböltük. Demokratikussá
tettük egész állami berendezkedésünket és intézményeinket. Mindent megtettünk,
hogy a demokratikus átformálódás a társadalom kebelében és lelkében is bekövetkezzék és sikerre jusson. Szigorúan megbüntettük háborús bűnöseinket. Minden erőnkkel azon fáradozunk, hogy a népekkel, de főleg a bennünket körülvevő
nemzetekkel a légkört megjavítsuk az egészséges és zökkenőmentes kapcsolatot
és érintkezést kiépítsük s általában minden vonatkozásában méltóak legyünk a
népek bizalmára és megbecsülésére.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy a mostani békekonferencián egybegyűlt nemzetek
előtt egy egészen új Magyarország áll, mely a múlt tévelygéseit levetkőztetve
tevékenyen kész arra, hogy a nemzetek nagy családjába beilleszkedve, annak
hasznos és értékes tagjává váljék.
Mindezek jegyében bíztunk a nemzetek igazságérzetében, a fiatal magyar demokrácia jószándékú törekvéseinek méltánylásában, a magyar nép szerencsétlen
helyzetének és az egész problémánk megértésében. Reméltük, hogy a magyar
népnek a háború győzelmes befejezése érdekében az egyesült nemzetek mellett
nyújtott aktív áldozatainkat is javunkra írják. Reméltük, hogy tekintettel lesznek
aggasztó gazdasági helyzetünkre, a háborútól megviselt állapotunkra, és nem
fogják sorsunkat súlyos és teljesíthetetlen békefeltételek megállapításával, illetve
jóvátételi követeléseikkel még jobban megnehezíteni, és lehetetlenné tenni kibontakozásunkat és a magyar demokrácia megerősödését.
Bíztunk az Atlanti Kartában lefektetett elvekben, a népek önrendelkezési jogában. Reméltük azt is, hogy a határok egyrészének felülvizsgálatával a túlnyomóan magyar többségű határterületekből is kapunk vissza valamit, a túlmaradó
magyarság részére pedig a demokratikus elveknek megfelelően olyan kisebbségi
jogot biztosítanak, mellyel jelenlegi hazájuk uralkodó népével egyenrangú polgárokká válhatnak.
A demokrácia fő alapelve az emberek közötti jogegyenlőség. Felfogásunk
szerint ennek az elvnek kell érvényesülni a nemzetek egymás közötti viszonyainak
megállapításában is, mert ha másod-harmadrendű nemzetekre való osztályozás
következik be, az csak a gyűlölet, a nemzetek közötti ellentét magvát hinti el,
sérti minden népnek, nemzetnek az élethez való egyenlő jogát, s nem vezet a
nemzetek közötti megbékéléshez.
Sajnos azt kell látnunk, hogy az egyes nemzetek újabb, súlyosabbnál súlyosabb követeléseket támasztanak velünk szemben, melyek a fegyverszüneti feltételekben előírt jóvátételi kötelezettségeket többszörösen meghaladják, melyek nálunknál sokkal nagyobb és gazdaságilag erősebb nép teljesítő képességét is próbára tennék, a mi teljesítő képességünket pedig teljes mértékben meghaladják,
sőt azoknak teljesítésére minden erőnk és gazdasági forrásunk latbavetése mel-
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lett is képtelenek vagyunk. Különösen érzékenyen érint bennünket Csehszlovákiának újabb súlyos követelései. Sajnálattal kell megállapítanunk azt is, hogy
Csehszlovákia nem hajlandó a magyar kisebbség helyzetét az igazságosság és
méltányosság szellemében rendezni.
Úgy érezzük, hogy ez a magatartása a demokratikus elvekkel, a megbocsátás
szellemével nem egyezik, méltatlan egy demokratikus államhoz, s nem alkalmas
arra, hogy a népek közti várva várt igazi megbékélést és jó egyetértést szolgálja.
Miskolc thj. város törvényhatósági bizottsága az ismertetett előzmények kapcsán a kérdéssel mai rendes közgyűlésén foglalkozik és azt szóvá teszi, úgy érzi,
hogy a város egész lakosságának kívánságát tolmácsolja akkor, amikor Magyarországgal szemben tapasztalható igazságtalanságok miatt a véghatározatban
foglaltakat feltárva, a maga részéről is tiltakozásának ad kifejezést, és kéri a
magyar Köztársaság Kormányát, hogy minden erejének latbavetésével hasson
közre a békeszerződések feltételeinek minél méltányosabban történő megállapítására.
A város törvényhatósági bizottsága jelen véghatározatának egy példányát
pedig hasonló állásfoglalás végett a társtörvényhatóságoknak megküldeni rendeli.”27
Deportálások
A megkötött megállapodás alapján 1946 őszén már meg lehetett volna kezdeni a lakosságcserét. Annak, hogy erre ekkor nem került sor, egyik oka valószínűleg az volt, hogy a csehszlovák kormányzat, az egyezményben lefektetett
módon, 1946 augusztusában átnyújtotta az úgynevezett „nagy háborús bűnösök”
listáját, melyen a családtagokkal együtt összesen 73 187 név szerepelt. Az
egyezmény szövegével való ilyen visszaélés a magyar fél számára természetesen
elfogadhatatlan volt, így a hivatalos lakosságcserét nem lehetett elkezdeni. Érdekességképpen: a lezajlott népbírósági perek után 1947−1948 folyamán a listán
szereplők közül 231 főt telepítenek majd ki.28
1946 novemberében Csehszlovákiában megkezdődtek a deportálások, melyek során a kitelepített szudéta-németek lakóhelyeire szállították a felvidéki
magyarok ezreit. Ez az intézkedés kettős célt szolgált: megbontani az egységes
magyar etnikumot, és kikényszeríteni a lakosságcsere folytatását.29 Körülbelül
10 ezer családot, mintegy 41 ezer embert raktak nyitott marhavagonokba és szállították át őket a Szudéta-vidékre.30
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Ez az eljárás a menekültek újabb hullámát indította el Miskolc felé, és újabb
politikai állásfoglalás megszületéséhez vezetett a törvényhatósági bizottságban.
A december 14-én tartott közgyűlésen Országh József képviselő, a Demokrata
Párt tagja napirend előtt az alábbi indítványt31 terjesztette be, melyet a közgyűlés
el is fogadott:
„Tisztelt Törvényhatósági Bizottság! A Függetlenségi Frontba tömörült pártok megbízásából emelem fel a szavam a délszlovákiai magyarok sorsa ellen,
mely velük szemben megnyilatkozik. Tudjuk nagyon jól, hogy ottlakó magyar
testvéreinket elhurcolják, deportálják, ezek nem csak a magyar jogokat megtiltó
intézkedések, hanem a kegyetlenség határain túl mozognak.
Igen tisztelt Törvényhatósági Bizottság! Akkor, amikor a magyar kormány a
legnagyobb jóindulattal és előzékenységgel nyújtja baráti jobbját szomszédjai
felé, addig a szlovákiai magyarokat a legembertelenebb módon, jogaiktól megfosztva, a múlt szellemének felidézésével vagyonuktól megfosztják és deportálják.
Tisztelt Törvényhatósági Bizottság! Kötelezzük a Kormányt, hogy ne csak
jegyzékváltással intézzék el a dolgot, hanem sürgősen intézkedjék ezeknek a
szomorú állapotoknak a megszüntetéséről. Kérem, hogy a közgyűlés egyhangú
feliratával forduljon a kormányzathoz, és tiltakozását fejezze ki a szlovák eljárás
ellen.”

Miskolc és a kiutasítottak
A menekültek ellátása
Gálffy Imre polgármester 1945. augusztus 21-én kelt jelentésében,32 melyet a
Népgondozó Hivatalnak címzett, az alábbiakban foglalta össze az érkezők ellátásának legfőbb problémáit. Először is szükséges a menekültek pénzügyi segélyezésének folytatása, melyre a város önerőből nem képes, az első körben kapott
50 ezer pengőt pedig szétosztották. Ezért kérvényezi 500 ezer pengő kiutalását,
melyből a menekültek élelmezését is biztosítani kívánja. A pénzügyi támogatás
azért is fontos, mert a menekültek közt sok a családfő nélküli család, ahol az
anya kisgyermeke gondozása miatt nem tud munkát vállalni, illetve a munkaképtelen öregek.
„…megállapítható, hogy a kiutasítottak és menekültek a legnagyobb hiányt
bútorban, konyhaedényekben, ágyneműben, fehérneműben, ruhaneműben és nem
utolsó sorban a lakásban érzi. […] Valódi segítség az lenne, ha az Ideiglenes
Nemzeti Kormány a kiutasító államtól a teljes /lehetőleg természetbeni/ kártalanítást mielőbb megszerezné.” Sajnos a forrásokból nem derül ki, mi lett az igényelt 500 ezer pengő sorsa. Valószínűsíthető azonban, hogy amennyiben megér31
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kezett Miskolcra, az ekkoriban kiutalt másfajta segélyekhez hasonlóan, mire
felhasználásra kerülhetett volna, az infláció következtében elveszítette értékét.
A városi segélyezés rendszerére is kihatott a menekültek jelenléte. Miskolcon
a TÁBEA nőegylet és a város kezelésében működött egy-egy népkonyha,33 ám
ezek az anyagi nehézségek és az élelmiszer korlátozott mennyisége miatt a kiutasítottak ellátását nem tudták volna önerőből megoldani. Az 1946-os év végéről szóló jelentésből megtudhatjuk, hogy a különböző szociális intézmények
számára érkeztek nemzetközi segélyek (pl. UNRA), melyeket az ellátott személyek számának arányában osztottak ki; ezeknek köszönhetően a téli hónapban is
emelhető volt az ellátott személyek létszáma. Ez különösen a népkonyhákon volt
fontos, ahol nagyszámú kiutasított érkezésére számítottak. A Népjólléti kormányzat hadifogoly étkeztetőt hozott létre a Tiszai pályaudvaron, ahol szintén
ellátásra kerültek az átmenetileg a városban tartózkodó kiutasítottak is.34
A menekültek létszáma
Sajnos a Miskolcra érkezett menekültek számáról nem rendelkezünk teljesen
biztos adatokkal, mivel a nyilvántartás alapvetően az önkéntes bevalláson alapult. A polgármester 1945. október elején tette közzé nyilvános hirdetményét,35
melyben a vonatkozó kormányrendelet értelmében jelentkezésre szólította fel
azokat a személyeket, „akik 1938. év január 1. napjától kezdődőleg a szomszédos államok területéről Magyarország 1937. évi december hó 31. napján fennállott területére bármely okból átköltöztek, feltéve, hogy állandó lakhelyük a szomszédos államok valamelyikének területén volt.” A határozat értelmében október
8. és 13. között mindenki köteles volt jelentkezni, az ezután érkezők pedig 8
napon belül kellett megtegyék mindezt.
Az összeírások alapján 1946. augusztus végére 1519 fő „kiutasított vagy áttelepített” személy tartózkodott Miskolcon.36 Annak ellenére, hogy a rendelkezés
az érkezők számára szinte azonnali jelentkezést írt elő, ez a gyakorlatban valószínűleg nem valósult meg, mivel amikor Gálffy 1946 második felében újból
közzé tette a felhívást, „tömeges jelentkezés”-t tapasztalt. Az 1946. végi adatok
alapján 1748 „menekült vagy átköltözött” volt a városban.37
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Szervezeti háttér
Az ilyen nagyszámú menekült ellátása még normális esetben is komoly szervezőmunkát igényelt volna, a háború után azonban a város szociális ellátórendszere romokban hevert, és még csak éppen hozzá láttak az újjáépítéshez. Ugyanakkor – éppen a háborús helyzet miatt – létezett egy valamennyire kiépült szervezeti háttér, melybe a menekülteket be lehetett irányítani. 1945. március 5-én
kezdte meg működését az Elhurcoltak és Eltűntek Ügyosztálya, mint a város és a
vármegye közös szerve, melynek profiljába tartozott a hazatérő, illetve átvonuló
deportáltak segélyezése és elhelyezése, valamint a felszabadulás óta elszállított
olyan személyek kiszabadítása, akiknek politikai megbízhatóságát valamelyik
párt, vagy a Nemzeti Bizottság szavatolja.
Sőt, az Elhurcoltakat és Eltűnteket Felkutató Bizottsággal együttműködve autós expedíciókat is szerveztek Lengyelországba, Csehszlovákiába, Ausztriába és
Németországba, ami egy tőlük kiindult kezdeményezés volt. Végül a Külügyminisztérium, a Fegyverszüneti Bizottság öt expedíció elindulását engedélyezték,
melyből egy tisztán miskolciakból állt, illetve egy másiknak is voltak miskolci
tagjai. Előbbi költségeibe a város is be tudott segíteni, de a finanszírozás nagy
része amerikai pénzből történt, a Nemzetközi Vörös Kereszten keresztül.38
Az Ügyosztály további működéséről, azon felül, hogy a Csehszlovákiából érkező menekültekkel is foglalkozott, a szakirodalom ellentmondásos adatokat
közöl. A Miskolc története vonatkozó fejezete szerint 1945. július 22-től Kiutasítottak Országos Érdekszövetsége néven folytatta a munkáját.39 G. Jakó Mariann és Hőgye István könyve alapján azonban ez a szervezet a Kiutasítottak Intéző Bizottságából jött létre, az Ügyosztályt nem említik.40 Az ellentmondás feloldható, ha azt feltételezzük, hogy az Érdekszövetség a Bizottság és az Ügyosztály egyesüléséből jött létre; mivel azonban az erre vonatkozó levéltári forrásokat még nem állt módomban áttekinteni, ez egyelőre szigorúan csak elmélet
marad.
Lakáshelyzet
Szintén fontos kérdés volt a menekültek lakhatásának megoldása. A városi
lakáshivatal 1944. december 10-én kezdte meg működését. Feladata volt a lakások és tartalmuk felmérése, illetve ezek kiutalása a rászorulók számára. Már az
1945. június 16-i polgármesteri jelentésből kiderül,41 hogy a lakások száma a
rászorulókhoz képest kevés, melynek okaként az orosz és román katonák jelenlétét, a fel- és délvidéki menekülteket, illetve az elhurcoltak visszatérését jelölték
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meg. Ez a helyzet egészen 1946 végéig fennállt; az 1946. augusztus 31-i polgármesteri jelentésben42 is szó esik a lakáshiányról: a 358 városi szükséglakásban 427 család élt, a lakáshiány oka pedig a lakosságcserével illetve kiutasítottként érkezők nagy száma.
A miskolci polgármester szerint tovább nehezítette a helyzetet, hogy bár a kitelepülők ingatlanjaiba elvileg a határ túloldaláról érkezők beköltözhettek volna,
ez a gyakorlatban problémákba ütközött. Nagyon kevés volt ugyanis a kitelepülők között a főbérleti lakással rendelkező. Többnyire rokonokkal, albérlőkkel,
társbérlőkkel laktak együtt, akiknek lakáshasználati joga továbbra is megmaradt.
A súlyos lakáshiány miatt pedig sokszor az elöljáróság tudta és beleegyezése
nélkül költöztek be családok az ilyen lakásokba, akiket aztán nem lehetett kitenni.43
A lakások problémája azonban az év végére nagyjából rendeződött. Az 1946os évet értékelő jelentésben44 a lakáskiutalások kapcsán említik, hogy deportáltak és menekültek már csak szórványosan fordulnak elő az igénylők közt. Ennek
egyik oka a menekültek egy részének továbbutazása lehetett, másrészt a városvezetés az egész év folyamán – a gazdasági nehézségek ellenére – a városi mérnöki hivatal munkáját felhasználva igyekezett a lehető legtöbb ingatlant lakhatóvá tenni, mely az esetek nagyrészében a tetőzet javítását és az üvegezés pótlását
jelentette.

A kitelepülők
Az érkezők mellett természetesen akadtak távozók is. Mint korábban esett róla szó, a csehszlovák félnek joga volt propagandatevékenységet folytatni a lakosság körében. A miskolci bizottság működéséről jó képet kaphatunk a Miskolc
közelében fekvő, nem sokkal később a városhoz csatolt Görömböly község lakosainak panaszlevele alapján.45 Eszerint 1946. március 28-án filmvetítést tartottak
a településen, melynek során a két film között elhangzott szónoklatban az alábbiak hangzottak el: „1./ jöjjetek ki Szlovákiába, mert ott jó dolgotok lesz, Magyarországon pedig ki vagytok téve az éhenhalásnak, 2./ jöjjetek ki Szlovákiába,
mert Magyarországon mindig rosszul bántak veletek és rosszul is fognak bánni,
hiszen ismeritek a hozzátok vágott kifejezéseket: tót nem ember, a kása nem
étel…”46 Ezeket a kijelentések a görömbölyi lakosok sérelmezték, mivel – mint
panaszukban írták – hátrányos megkülönböztetést a magyar hatóságok részéről
sosem tapasztaltak, állampolgári jogaikat legteljesebb mértékben gyakorolhat42

MNL B.-A.-Z. m. Lt, IV. 1903., 43.
G. Jakó – Hőgye 1995: i. m. 17.
44
MNL B.-A.-Z. m. Lt, IV. 1903, 43.
45
G. Jakó – Hőgye 1995: i. m. 73.
46
Uo.
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ták. Annál is inkább, mert annak ellenére, hogy volt köztük olyan, aki beszélt
szlovák nyelven, szlovák nemzetiségűnek nem vallották magukat.
Miskolc lett a X. számú áttelepítési körzet központja, melynek 1946. november 9-én kelt adatai szerint a városból 1995 fő jelentkezett az áttelepítésre.47
Ugyanakkor az augusztus 31-i polgármesteri jelentés alapján Miskolcon 1000 fő
vallotta magát szlováknak,48 de arról sajnos nincs információ, hogy közülük
hányan jelentkeztek a lakosságcserére. Bencsik János és Szászi Ferenc kutatásaiból tudjuk, hogy a Borsod vármegyéből áttelepülésre jelentkezők közül 29%-ot
tett ki a magukat nemzetiség és anyanyelv szerint magyarnak vallók száma. 49 Ez
az arány Miskolc esetében a fentiek alapján kicsivel 50% fölött mozgott – feltéve, ha valamennyi magát szlováknak valló személy jelentkezett az áttelepülésre,
ami azonban nem valószínű, így az arány akár ennél is magasabb lehetett.
Sajnálatos módon ennek az igen magas aránynak az okairól csak találgatni
lehet. Valószínűleg itt is lejátszódhattak hasonló esetek, mint amilyenekről G.
Jakó Mariann és Hőgye István az egész megye területéről beszámolnak: a jelentkezők az áttelepülést kérvényező papírt „kissé ittas állapotban” írták alá, melyet
később megbántak; egy négygyermekes asszony, aki magát szlováknak nem
vallotta, és azt a nyelvet nem beszélte, azért ment bele, mert azt ígérték neki,
férjét soron kívül hazahozatják a szovjet hadifogságból; illetve másokat „különböző rémhírekkel és ígéretekkel rábeszélték.”50 Emellett mindenképpen szerepet
játszhattak a romló gazdasági körülmények: ne feledjük, éppen erre az időre
esett a pengő történelmi léptékben is kiugró mértékű inflációja, és az ezzel járó
gazdasági összeomlás, melyre a csehszlovák propagandabizottság még rá is erősített (lásd fentebb). Szintén Bencsik és Szászi tanulmányából tudjuk, hogy a
megyéből elsősorban a szegényebb néprétegek vállalták az átköltözést.51

A lakosságcsere lezárulása
Miután a Törvényhatósági Bizottság anyagának feldolgozása pillanatnyilag
az 1946-os év végével zárult le, az események részletesebb tárgyalása ennél a
résznél befejeződik. Röviden azonban álljon még itt, hogyan végződött a lakosságcsere története.
A deportálások megkezdése után megszakadtak a két fél között a tárgyalások.
1947 tavaszán azonban, elsősorban az MKP nyomására, újraindultak a tárgyalások, és hamarosan megszületett a megállapodás. A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosságot átszervezték, áprilisban pedig Bánréve határállomáson megkezdődött az áttelepítés Borsod megyébe. Az intézményes lakosságcsere beindu47
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lásával a menekültek száma lecsökkent, melynek oka valószínűleg a deportálások leállítása volt. 1947 augusztusában a Kormánybiztosság miskolci kirendeltsége megszűnt, ügyeit a nyíregyházi kirendeltség körébe utalták át, majd november 1-től valamennyi kirendeltséget felszámolták, illetve beolvasztották őket
a megyei földhivatalokba. 1948 végére a helyzet nagyjából rendeződött: a lakosságcsere befejeződött, október 12-én pedig a Csehszlovákiában maradt magyarok visszakapták állampolgárságukat. Az 1949 áprilisában megkötött barátsági,
együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés pedig végleg lezárta a
két állam kapcsolatának ezen epizódját.52

Összegzés
A törvényhatósági bizottság állásfoglalásairól általánosságban elmondható,
hogy időben a nagypolitika történéseihez igazodtak, azokra igyekeztek minél
hamarabb reagálni, de nem mentek elébe az eseményeknek: 1945-ben például
még nem merült fel a megkötendő békeszerződés pontjainak kérdése, vagy a
győztesek szimpátiájának megszerzése. Ezeknek a határozatoknak nagyon fontos eleme a múlttól való elhatárolódás, mely ebben az időben központi motívumként végighúzódik a más témájú politika beszédeken is, mint identitásképző
elem. Ahogy Fülöp József, kommunista párti képviselő – civil szakmája szerint
nyomdász – mondta Tóth Béla főispán beiktatásakor: „A régi világ egy bűnösen,
könnyelműen felidézett háború következményeképpen összeomlott. Vezetői itt
hagytak bennünket. Nagyrészt elmentek igazi hazájukba, Németországba. És itt
maradtunk mi, akik letiportságunkban, a háborúnak ebben az aléltságában vállaljuk a lehetetlennek látszó feladatot: Az ország újjáépítéséért, a rend és az új
élet megteremtéséért.”53
Ennek az elhatárolódásnak a kihangsúlyozására a magyar kormányzatot is
minél jobban igyekeztek ösztönözni, remélve, hogy a győztes hatalmak értékelni
fogják ezt. Ezen kívül a kormány intézkedéseit, törekvéseit támogatták, élesebb
kritikát az ügyben folytatott tevékenységük kapcsán ritkán fogalmaztak meg;
mindössze Országh József felszólalása ütött meg valamivel keményebb hangot.
Érdekes, hogy nemzetközi szinten is csak Csehszlovákiának jutott ki a súlyos
kritikából. Bár az első határozatban felszólították a kormányt, hogy szerezze
meg az ügyben a SZEB, és főként a Szovjetunió közbenjárását, ennek a későbbiekben nem volt folytatása. A „Tiltakozás a készülő békeszerződés feltételei ellen” című határozatból kiérezhető némi általános ellenszenv a győztes hatalmak
felé a határrendezés és a kisebbségvédelem témáival kapcsolatban, konkrét felszólítás nem hangzott el, hogy akadályozzák meg északi szomszédunk tevékenységét. Szintén nem került megemlítésre Jugoszlávia vagy Románia sem, pedig az
52
53
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ottani magyarság ezekben az országokban is ki volt téve – ha nem is ilyen szervezett – atrocitásoknak.
A menekültek elhelyezése kapcsán megállapíthatjuk, a megfogalmazott politikai szlogenek – „mélyen együtt érzünk a szlovákiai magyarok sorsában” – nem
maradtak üres szavak. A háború után megviselt állapotban lévő városi szociális
rendszer lehetőségeihez képest igyekeztek minél jobban ellátni az érkezőket
mind élelmezés, mind pedig szállás területén. A határon túlról érkező menekültek közül többen új otthonuknak választották Miskolcot, míg mások tovább utaztak az ország egyéb vidékeire. A város két generáción belül harmadszor működött befogadó-átengedő városként: a trianoni béke után történtek sok hasonlóságot mutattak az aktuális eseményekkel, illetve 1939-ben Miskolc fontos szerepet
játszott a német megszállás elől menekülő lengyelek továbbutazásában.54
Végezetül pedig marad a meglepő tény, hogy az adatok alapján 1946 végén
Miskolcon nagyjából ezer fő gondolta úgy, hogy magyarként érdemes lesz áttelepülnie abba a Csehszlovákiába, ahol éppen akkor igyekeztek felszámolni a
nemzeti kisebbségeket. Ráadásul a jelek szerint mindez a csehszlovák áttelepítési- és propagandabizottságok aktív közreműködése mellett.
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A homogén nemzetállam zsákutcája
A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolására
tett kísérletek a magyar, illetve a szlovák
történetírásban
(Bajcsi Ildikó)
Bevezetés
A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolására tett 1945−1948 közötti
kísérletek magyar és szlovák történeti értékelése mindkét historiográfia számára
komoly kihívást jelent. Ehhez az érzékeny, bonyolult és máig lezáratlan időszakhoz, melyet a magyar szakirodalom gyakran hontalanság vagy jogfosztottság éveinek, a cseh és szlovák történetrírás korábban a „nemzeti forradalom“
periódusaként, ma pedig a csehszlovák nemzetállam rekonstrukciójának periódusaként értékel, főleg olyan események tartoznak, mint a Edvard Beneš köztársasági elnök dekrétumai, a nem szláv kisebbségek, azaz a németek és magyarok
belső és külső kényszertelepítései, az egyenlőtlen helyzetben aláírt, azt követőn
mégis egyfajta reciprok logikával működő lakosságcsere, valamint a szlovákiai
magyarokra rákényszerített, százezeres nagyságrendű reszlovakizációs törekvések. Itt rögtön meg kell jegyeznünk, hogy szlovák részről rendsezrint hangsúlyozzák a bécsi döntéssel kapcsolatos 1938−1939. évi dél-szlovákiai hasonló, de
ellentétes előjelű folyamatokat, a kolonisták kényszertelepítéseit, a Magyarorszgához visszakerült területek szlovák iskoláival szembeni hatósági eljárásokat,
s általában az erőteljes asszimilációs nyomást.
Az események a második világháború után kezdődtek, amikor a londoni
emigráns csehszlovák kormány feje, Edvard Beneš és köre Csehszlovákiát kizárólagos szláv nemzetállamként kívánta létrehozni.1 A londoni, valamint
1

A második világháború után az I. bécsi döntésben kijelölt új határokat nem fogadta el a londoni
csehszlovák emigráns kormány. A szövetségesek 1943−1944-től fokozatosan támogatni kezdték
Benešéknek azt a tervét, mely arra vonatkozott, hogy Csehszlovákiát a München előtti határok
között kell felújítani. A Szovjetunió, majd Anglia is felkarolta azt az elképzelést, hogy
a németek nagyobbik részének, esetleg a magyaroknak a kitelepítéséel egy tiszta szláv nemzetállamot hozzanak létre. A németek kitelepítésébe, mint háborús bűnösnek, illetve a háborúért felelős népnek a kollektív megbüntetésébe, beleegyeztek a szövetségesek. A magyarokkal szemben
a csehszlovák kormány kérése ellenére Potsdamban nem járultak hozzá a győztes hatalmak a
hasonló eljáráshoz. Popély Árpád–Szarka László–Šutaj, Štefan: A Beneš-dekrétumok és
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a moszkvai emigrációból hazaérkező kormány 1945. április 5-én meghirdette az
1939 márciusában megszűnt Csehszlovák Köztársaság újjápéítésének kormányprogramját. Ez a németek mellett a magyarokat is kollektív felelősséggel és bűnösséggel vádolta.2 A nacionalista célok realizálását a Szlovák Nemzeti Tanács
döntései, valamint a szlovák tartományi kormány rendeletei mellett az Edvard
Beneš elnök által kibocsátott – a nem működő parlament törvényeinek pótlására
hivatott – dekrétumok biztosították.3 A bécsi döntéssel Magyarországra került
magyarok 1938 előtti csehszlovák állampolgárságát az 1945. évi 33. számú dekrétum értelmében nem adták vissza, ráadásul a Szlovákiában maradt magyarokat
is megfosztották állampolgárságuktól. Ezzel egyidőben nyílt nacionalista törekvésekre került sor, amelyeket részben az elnöki dekrétumok, részben az SZNT
rendeletei legitimáltak. Bezárták a magyar iskolákat, elvették a magyarok földbirtokait és üzemeit és nemzeti gondnokság alá helyezték őket. Már 1945 májusában, a bécsi döntés után a visszacsatolt területre betelepült kb. 30 ezer „anyaországi“ magyar egyoldalú kitoloncálásával elkezdődött a (cseh)szlovákiai magyarság elűzése az országból. 1945 telén elkezdődött a magyarság kényszerközmunkára való elhurcolása.4 A tömeges deportálások második hullámában,
1946 novemberétől 1947 februárjáig 44 ezer embert szállítottak Csehországba.
A kényszerközmunkára való elhurcolás a lakosságcsere-szerződés aláírására
irányuló nyomásgyakorlás része volt. Ennek aláírására Csehszlovákia és Magyarország között 1946. február 27-én került sor. A lakosságcsere-egyezmény értelmében jó egy évvel később, 1947 áprilisában beindult dél-szlovákiai kitelepítések során 76 616 magyar kényszerült elhagyni szülőföldjét.5 Ezzel párhuzamosan előkészítették a reszlovakizációs folyamatot, amely elvben esélyt kínált
a szlovákiai magyarok számára a csehszlovák állampolgárság megszerzésére. A
a magyar kérdés. Attraktor, Gödöllő, 2007. 362; A szlovákiai magyarok története.
http://www.hhrf.org/xantusz/mvszlo_tortenet.html (Letöltve: 2014.02.05.)
2
A következő fontos pont ilyen szempontból a kassai kormányprogram meghirdetése volt, amelyből már egyértelműen kiderült, hogy Csehszlovákiában egy nemzetállam létrehozása a cél,
amely a magyarokat a németekkel együtt kollektív bűnösséggel vádolta. Ez többek között azt
jelentette, hogy megfoszthatták őket állampolgárságuktól, elvehették földjeiket, valamint az öszszes magyar iskolát bezárták. Uo.
3
A nacionalista célok meghirdetése után realizálásákut azok az elnöki dekrétumok biztosították,
melyeket Beneš elnök hirdetett meg 1945. augusztus 2-án. A rendelet megfosztotta a magyarokat
állampolgárságuktól. Uo.
4
1945 őszén már több mint 9000 magyart hurcoltak el mezőgazdasági közmunkára.1946 tavaszától ismét megkezdődött a munkaerő-toborzás, most már minden magyar átcsoportosítására sor
kerülhetett. Uo.
5
Eszerint Csehszlovákiának ugyanannyi szlovákiai magyart kellett Magyarországra telepíteni,
mint amennyi magyarországi szlovák önként jelentkezett Csehszlovákia települni. Magyarországot azonban aggasztotta a kvótán felül besoroltak száma, ezért késett a lakosságcsere lebonyolítása. Végül 60 257 szlovák és 76 616 magyar volt kénytelen elhagyni szülőföldjét. Popély Árpád: Lakosságcsere és reszlovakizáció.
http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Demografia/2002_4/Popely%20Arpad_kozl.pdf
(Letöltve: 2014.02.01.)
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„visszaszlovákosítás“ időszakában 135 317 magyar család részéről összesen
410 820 reszlovakizációs kérelmet adtak be abban a reményben, hogy nem telepítik ki őket sem Csehországba, sem Magyarorszgára és visszkapják állampolgársági jogaikat.6 A múlttal való leszámolás további fontos eszközei voltak
a perek, ezek által próbálták a szlovákiai magyarokat kitelepíteni.7

Az ötvenes évektől a rendszeváltás idejéig
A csehszlovákiai magyarok 1945−1948 közötti történetét illetően az ötvenes
évek történetírását áthatotta a marxizmus és a szocializmus szelleme. Sok más
történeti témához hasonlóan a korban ezt a kérdést is tabuként kezelték. Ha mégis születtek történetírói vállalkozások a témában, a szlovák és a magyar nyelvű
szövegek között jelentős eltérés mutatkozott.
A szocialista évek hallgatását szlovák oldalról első ízben Juraj Zvara szlovák
történész A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Csehszlovákiában c. könyve
törte meg, mely 1965-ben magyarul, a későbbiekben pedig szlovákul is megjelent.8 Munkája azonban nem tekinthető valódi áttörésnek, bár megpróbált mindkét fél számára elfogadható, kompromisszumos megoldást felmutatni a kérdés
kapcsán. Annak ellenére, hogy könyvében írt az elkövetett hibákról, összegezve
mégis az önvédelmi jellegű nacionalizmus teóriáját vallotta, ami mögött a felelősség elhárítása állt. Ján Bobák 1982-ben publikálta tanulmányát a lakosságcsere lebonyolításának eredményeiről Výmena oyvateľstva medzi Československom
a Maďarskom (1946−1948) címmel.9 A munka nem tekinthető objektív megközelítésnek, elsősorban nemzeti szempontok szerint vizsgálta az eseményeket.
A szlovák történetíráson kívül születtek még más feldolgozások is a szocialista időszakban a témakör kapcsán. 1979-ben Balogh Sándor adott ki egy ta6

A felvidéki magyarok jelentős része reszlovakizált, vagyis váltott nemzetiséget ebben az időszakban, hiszen a teljes kiszolgáltatottság a jövő bizonytalanságát jelentette számukra. Összesen
326 679 embert nyilvánítottak ekkor szlováknak. S bár az akció sikeresnek mondható
a nacionalisták szempontjából, mégis ez okozta a legkisebb kárt a szlovákiai magyarság körében
ebben az időszakban, hiszen ezek az emberek érzelmeikben továbbra is magyarok, ezzel együtt
a szlovákiai magyarság folytonosságának biztosítékai maradtak Szlovákiában. A szlovákiai magyarok története. http://www.hhrf.org/xantusz/mvszlo_tortenet.html (Letöltve: 2014.02.05.)
7
Aránytalanul sok per sújtotta ekkor a szlovákiai magyar lakosságot, melyek a nacionalista propaganda eszközeiként a szlovákiai magyarság háborús bűnösségét voltak hivatva dokumentálni.
Továbbá a nemzetállam kialakításánál fontos jelentőséggel bírt a felvidéki magyar települések
nevének a megváltoztatása is. Uo.
8
Zvara, Juraj: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiában. Politikai Könyvkiadó, Pozsony, 1965. 213; Uő: Maďarská menšina na Slovensku po roku 1945. Nakladateľstvo Epocha,
Bratislava, 1969. 219.
9
Bobák, Ján: Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946–1948). In:
Bielik, František – Baláž, Claude (zost.): Slováci v zahraničí. 8. Martin, Matica Slovenská, Martin, 1982. 70–89.
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nulmányt a lakosságcsere-egyezményről, majd 1982-ben jelent meg a korszak
magyar külpolitikájának történetét összefoglaló monográfiája, amelyben
a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyzemény kül- és belpolitikai vonatkozásairól elsősorban magyarországi szempontok alapján részletes elemzést készített.10 Más szempontú megközelítést nyújt Vida István, aki 1985-ben
a csehszlovákiai magyarság kitelepítésével és az amerikai diplomácia viszonyával foglalkozott tanulmányában.11
Janics Kálmán munkája sok tekintetben számít úttörőnek a kérdéskör kapcsán. A (cseh)szlovákiai magyar szerző 1979-ben adta ki Münchenben a hontalanság éveiről szóló monográfiáját A hontalanság évei. A szlovákiai magyar
kisebbség a második világháború után (1945−1947) címmel. Janics munkájában
komoly levéltári- és sajtókutatásokra hivatkozva elemzi a reszlovakizáció,
a deportálások, valamint a lakosságcsere eseményeit a jogfosztottság időszakában.12 Ennek ellenére könyvét a rendszerváltás időszakáig mindössze a nyugati
emigráció vehette kézbe. A munkát a rendszerváltás után szlovák nyelven is
kiadták.13 A szerző munkájának célját a három évtized időszakában született
legkirívóbb tévedések és túlzó állítások helyesbítésében jelölte meg. A magyarokat ért „diszkriminációk” politikai hátterének vizsgálatába új irányvonalat
javasol, mely által bizonyságot nyerhet, hogy a magyarellenes hangulatot a nacionalizmushoz tartozó tanok táplálták.14
A külföldön megjelent munkák közül érdemes még megemlíteni Ölvedi János New York-ban megjelent monográfiáját, mely tárgyilagos számadást nyújt
a felvidéki magyarság történetéről a jogfosztás éveire vonatkozólag is.15

A rendszerváltástól napjainkig
A rendszerváltás által új távlatok nyíltak meg a szlovákiai magyar szerzők
előtt. Szlovákiában is közölhették korábban elhallgatott kérdéseket taglaló munkáikat.
Gyönyör József dolgozatain kívül ki kell emelni Vadkerty Katalin munkásságát, aki levéltári forrásokra támaszkodva monográfiát adott ki a reszlovakizáció,
10

Balogh Sándor: Az 1946. február 27-i magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény. In: Történelmi Szemle, 22. évf. (1979) 1. sz. 59–87; Balogh Sándor: A népi demokratikus Magyarország külpolitikája 1945–1947. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982. 348.
11
Vida István: Az amerikai diplomácia és a csehszlovákiai magyar kisebbség (1945–1947). In:
Jelenkor, 27. évf. (1985) 12. sz. 1114–1125.
12
Janics Kálmán: A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség a második világháború után
1945–1948. Európai Protestáns Magyar Szabad egyetem, München, 1979. 321.
13
Uő: Roky bez domoviny. Maďarská menšina na Slovensku po druhej svetovej vojne 1945−1948.
Püski Kiadó, Budapest, 1994. 315.
14
Uo. 13−14.
15
Ölvedi János: Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában. Püski, New York, 1985. 185.
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a csehországi deportálások, valamint a belső telepítés és a lakosságcsere történetéről is.16 Vadkerty Katalin a jogfosztottság éveire vonatkozó munkáit 2001-ben
megjelent trilógiájában foglalta össze, melyet A kitelepítésről a reszlovakizációig
1945−1948 címmel adott ki.17 A főszöveget a szerző változatlan formában, de
már kronológiai sorrendben közli néhány kiegészítő anyaggal a kötet végén.
A könyv előszavában a munka egyik legfontosabb célját is megjelölve hangsúlyozza, hogy „szükséges a szlovákiai magyar kisebbség felszámolását célzó rendezési terv levéltári adatokra támaszkodó, prekoncepciók nélküli ismertetése.“18
A trilógia valóban átfogó, bő ismertetését nyújtja a szlovákiai magyarság
1945−1947 közötti időszakának. A szerző a csehországi deportálásoktól
a lakosságcserén keresztül a reszlovakizációig saját levéletári kutatásai által
elsőként tárta fel komplex módon a csehszlovákiai magyar kisebbség 1945-1948
közötti időszakát.19 Gaucsík István gazdaságtörténész 2013-ban kiadott monográfiájában új szempontból vizsgálta meg a csehszlovákiai magyarság jogfosztottságának időszakát. Az 1945 és 1948 közötti évek gazdasági hátterével foglalkozó munkában a csehszlovákiai magyarok gazdasági jogfosztását a cseh és
a szlovák történelem kontextusában elemzi. Az új megközelítésből vizsgálódó monográfia mindenképpen hiánypótlónak számít a témában.20
A rendszerváltás utáni években a cseh és a szlovák szerzők is igyekeztek objektívebb képet adni a második világháborút követő csehszlovákiai kisebbségpolitikáról. Ezt segítette elő a rendszerváltás idejét megelőzően zárolt és bizalmasan kezelt levéltári dokumentumok feloldása, mely által lehetőség nyílt
a tényekre alapozott vizsgálódásokra. A szlovák történetírásban a tényekre alapozott kutatások mellett azonban változatlanul élt tovább az az irányvonal, mely
alapján megpróbálták a második világháború utáni nacionalista törekvéseket
tolerálhatóvá formálni.
Az 1989 utáni első feldolgozás a témában Karel Kaplan cseh történész nevéhez fűződik, aki mind cseh, mind magyar fordításban kiadta könyvét, melyben
elfogulatlanul nyilatkozik a magyarságot ért sérelmekről, valamint Csehszlová16

Gyönyör József: Mi lesz velünk, magyarokkal? Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-tól napjainkig. Madách, Pozsony, 1990. 157; Uő: Terhes örökség. A magyarság lélekszámának és sorsának alakulása Csehszlovákiában. Madách Posonium, Pozsony, 1994. 384;
Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Kalligram, Pozsony, 1993. 160; Uő: A deportálások. A
szlovákiai magyarok csehországi kényszerközmunkája 1945−1948 között. Kalligram, Pozony,
1996. 195; Uő: A belső telepítések és a lakosságcsere. Kalligram, Pozsony, 1999. 284.
17
Uő: A kitelepeítéstől a reszlovakizációig, Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti történetéről. Kalligram, Pozsony, 2001. 692.
18
Uo. 12.
19
Ezen kívül ki kell még emelni Molnár Imre munkásságát, aki elsősorban Esterházy Jánosról,
a szlovákiai magyarok korabeli meghurcolt vezetőjéről adott ki önálló kötetet. Lásd Molnár Imre: Esterházy János 1901-1957. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1997. 336.
20
Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági
háttere 1945– 1948. Kalligram, Pozsony, 2013. 407.
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kia magyar- és németellenes politikájáról.21 Munkáját hét fejezetre osztja, mely
a müncheni egyezmény jóvátételi politikájától az 1948. május 9-ei alkotmányig
tekinti át az eseményeket.
Szlovák oldalról elsősorban Štefan Šutaj nevét kell megemlíteni, akinek
munkái elfogulatlanul és szakszerűen tárgyalják a reszlovakizációt, valamint a
csehországi deportálásokat, az ún. Dél-akciót, emellett pedig kritikus elemzést
nyújtanak a magyar kisebbség 1945−1948 közötti eseményeiről.22 A szerző
1993-ban Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945-1948 címmel kiadott
monográfiájában az 1945 és 1948 közötti magyar kérdésről írt. A munkát a
(cseh)szlovákiai magyar kisebbség első világháború utáni történetének rövid
leírásával kezdi, ezzel mintegy tágabb kontextusba helyezve a történteket. Ezután a második világháborút követő eseményeket taglalja a lakosságcserétől
a párizsi békekonferencián keresztül az 1948-as év történetéig.23
A szerzőnek 2005-ben további munkája jelent meg a magyarok kitelepítéséről Nútené presídľovanie Maďarov do Čiech címmel. A monográfia a magyarok
csehországi deportálásáról értekezik. A könyv előszavában a szerző megjegyzi,
hogy a rendszerváltás után több mint tíz évvel a szlovák történetírás még mindig
nem áll készen arra, hogy olyan interpretációt fogadjon el a második világháború
utáni eseményekről, amelyet nem a rég kialakult sztereotípiák táplálnak.24 Ebben
még a rendszerváltozás sem hozta el a várt áttörést. Štefan Šutajnak a témával
kapcsolatban 2008-ban magyar nyelven is megjelent egy monográfiája Magyarok Csehszlovákiában 1945−1948 között címmel, melyben a csehszlovákiai
magyarok 1945−1948 közötti történetével kapcsolatos tanulmányainak válogatását adta közre.
Ján Bobák rendszerváltás után született írásai viszont nem feltétlenül tekinthetők objektívnek a téma feldolgozásában. Bár a szlovák történész 1996-ban
kiadott Maďarská otázka v Česko-Slovensku (1944–1948) c. kötete jól dokumentált, nemzeti szempontból elfogult.25 Dagmar Čierna-Lantayová az 1938 és 1949
közötti cseh−szlovák−magyar kapcsolatok történetét elemző munkája, valamint
Jozef Beňa Beneš dekrétumokról és a magyar jogfosztó rendeletekről értekező
könyve szintén a korabeli csehszlovák döntések jogosultságát bizonygatják.
Különösen Beňa munkája a magyarok kolletktív bűnösségének vádjából indul ki
21

Kaplan, Karel: Pravda o Československu 1945–1948. Panorama, Praha,1990. 245; Kaplan,
Karel: Csehszlovákia igazi arca 1945–1948. Kalligram, Pozony, 1993. 316.
22
Šutaj, Štefan: „Akcia Juh“. Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949. Praha, Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 84; Uő: Reslovakizácia (Zmena národnosti časti
obyvateľstva Slovenska po II. svetovej vojne). Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 1991. 67;
Uő: Nútené presídľovanie Maďarov do Čiech. Universum, Prešov, 2005. 156; Uő: Maďarská
menšina na Slovensku v rokoch 1945–1948. Veda, Bratislava,1993. 286.
23
Uő 1993: id.m.
24
Uő 2005: i. m. 5.
25
Bobák, Ján: Maďarská otázka v Česko-Slovensku (1944–1948). Matica slovenská, Martin, 1996.
199.
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és a kitelepítést legitimációját hangsúlyozza.26 2002-ben Slovensko a Benešové
dekréty címmel kiadott munkájában szintén ezt a teóriát támasztotta alá, amenynyiben abból indult ki, hogy a szlovákiai magyarok a bécsi döntés után Csehszlovákia számára külföldi állampolgárnak számítottak. Beňa nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy az 1945. januári magyar fegyverszüneti egyezmény a bécsi
döntést minden jogkövekezményével együtt annullálta. A munka a beneši dekrétumok kapcsán például azt írja, hogy többek között ezeknek a dekrétumoknak
köszönhetően került sor a Csehszlovák Köztársaság megújulására.27 A szerző
emellett azt is kiemeli, hogy nem egy gátlástalan eljárásról volt szó, hanem
a második világháborúig ismeretlen bűnözők igazságos bűnügyi osztályozásáról.28 Hasonló megközelítésmód jellemzi a szerzőnek a magyarok állampolgárságával kapcsolatban publikált tanulmányát az 1945 és 1948 között kialakult
helyzetet illetően.29
2002-ben Vadkerty Katalin trilógiája szlovák nyelven is megjelent, méghozzá abban a reményben, hogy a munka segíthet véget vetni annak a nemzeti
szemléletmódnak, mely az 1945 utáni csehszlovákiai magyarellenes politika
megítélését mind a szlovák történetírás, mind a társadalom részéről jellemezte.30
A kötet visszhangalansága azonban azt jelezte, hogy a szlovák történetírás még
nem tud megfelelő önvizsgálatot tartani az adott események kapcsán.
A rendszerváltás után született magyarországi történeti munkák szintén foglalkoznak a szlovákiai magyarság második világháborút követő történetével.
Írásaik elsősorban a csehszlovák−magyar lakosságcsere magyarországi vonatkozásait, valamint a kérdéskör diplomáciatörténetét vizsgálták. Közülük ki kell
emelni Tóth Ágnes kutatásait a lakosságcsere és a magyarországi németek kitelepítése kapcsán, valamint Fülöp Mihály párizsi tárgyalásokra vonatkozó történetét.31 Emellett megemlíthető még Kugler József neve, aki a lakosságcsere dél26

Čierna-Lantayová, Dagmar: Podoby československo−maďarského vzťahu 1938–1949.Veda,
Bratislava, 1992. 203; Beňa, Jozef: Slovensko a Benešove dekréty. Belimex, Bratislava, 2002.
252.
27
„Československá republika sa zachovala, kontinuovala, obnovila a novo sa utvorila aj vďaka
dekrétom prezidenta republiky, jeho činnosti vo funkcii hlavy štátu.“ Beňa, Jozef: Slovensko
a Benešove, id. m. 19.
28
„Nešlo teda o dodatočné krimilizovanie nezakázaných konaní, ale o spravodlivé trestnoprávne
kvalifikovanie do druhej svetovej vojny nepoznaných zločinov (...).“ Uo. 22.
29
Beňa, Jozef: Maďarský štát a štátne občianostvo Maďarov na Slovensku v rokoch 1945−1948.
In: Sáposová, Zlatica – Šutaj, Štefan (Eds.): Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi
Československom a Maďarskom. Universum, Prešov, 2010. 133−146.
30
Vadkerty, Katalin: Maďarská otázka v Československu 1945–1948. Dekréty prezidenta Beneša
a ich dôsledky na deportácie a reslovakizáciu. Kalligram, Bratislava, 2002. 863.
31
Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, a belső
népmozgások és a szlovák–magyar lakosságcsere összefüggései. Kecskemét, Bács−Kiskun
Megyei Önkormányzat Levéltára, 1993. 221; Fülöp Mihály: A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés (1947). Budapest, Héttorony Könyvkiadó, é. n.
386.
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alföldi vonatkozásait vizsgálta 2000-ben kiadott Lakosságcsere a DélkeletAlföldön c. munkájában.32 A szerző elsősorban a lakosságcsere népességföldrajzi
vonatkozásait, valamint a lakosságcsere-egyezmény külpolitikai összefüggéseit
vizsgálta. László Péter ugyanakkor a lakosságcsere által kitelepített szlovákiai
magyarok dél-dunántúli letelepítésével foglalkozott 2005-en kiadott Fehérlaposok c. munkájában.33 A könyv a csehszlovákiai kisebbségellenes politika lakosságcserével összefüggő vonatkozásait mutatja be, méghozzá magyarországi történeti források alapján. A kérdéskörhöz köthetőek a párizsi békekonferencia
eseményei is. Itt elsősorban Kertész István munkásságát, valamint Dalibor M.
Krno kötetét kell megemlíteni.34
A monografikus feldolgozások mellett ki kell emelni számos dokumentum
válogatást. Itt elsősorban Molnár Imre és Varga Kálmán kötete mellett Tóth
László dokumentumgyűjteménye és Lázár György munkája említhető meg. 35
Polányi Imre, Kövesdi János, valamint Szarka László kötetei pedig a magyar- és
német ellenes jogszabályok magyar szövegeit adják közre.36 A cseh történészek
közül a magyarokhoz hasonlóan több válogatást adtak közre a Benešdekrétumokról, ugyanígy a közelmúltan jelent meg a németekre és a magyarokra
vonatkozó dekrétumok, törvények és rendeletek első szlovák szöveggyűjteménye.37
Emellett meg kell említeni a helytörténeti kutatások megélénkülését is
a csehországi deportálás és a lakosságcsere helyi eseményei kapcsán. Ide sorolható például Angyal Béla feldolgozása is, aki a lakosságcsere és a deportálás
kapcsán Gútát vizsgálta.38
32

Kugler József: Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön, 1944−1948. Osiris–MTA Kisebbségkutató
Műhely, Budapest, 2000. 260.

33
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n., Budapest, 1992. 150.
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Csehszlovák−magyar tárgyalások a lakosságcseréről 1945 decemberében. Közzéteszi: Lázár
György. Múltunk, 43. évf. (1998) 2. sz. 120–164.
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335; Szarka László (szerk.): Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. MTA Etnikai−Nemzeti Kisebbségkutató Intézet–
Kecskés László Társaság, Komárom, 2005. 313.
37
Gabzdilová-Olejníková, Soňa–Olejník, Milan–Šutaj, Štefan (ed.): Nemci a Maďari na Slovensku
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Összegzés
A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolására tett kísérletek érzékeny és
máig lezáratlan témának számít mind a magyar, mind a szlovák történetírásban.
A traumatikus kérdéskörhöz olyan sztereotípiák fűződnek, melyek komoly hatással vannak a két fél történetírására és jelenlegi kapcsolataira is. A szlovák
történetírás oldaláról ez összekapcsolódik az ország integritásának védelmével,
a két világháború közötti események megismétlődésétől való félelemmel. Ezen
kívül közrejátszik még az események elfojtásában a felelősségre vonástól való
félelem. Ezzel együtt a csehszlovákiai magyarság második világháborút követő,
1945−1948 közötti időszakának eseményei kapcsán elmondható, hogy a téma jól
feldolgozott, s mára már számottevő szakirodalom áll rendelkezésre mind
a szlovák, mind a magyar történetírásnak köszönhetően.
Az ötvenes évek szlovákiai történetírásában tabuizált témának számított a
(cseh)szlovákiai magyarság második világháború utáni eseményeinek témaköre.
A (cseh)szlovákiai magyar szerzők csak külföldön közölhették írásaikat, a szlovák történetírást pedig áthatotta a nacionalizmus szelleme.
A rendszerváltás időszaka sok változást hozott a témában. A zárolt levéltári
anyagokat feloldották és ezzel lehetőséget biztosítottak a tényekre alapuló kutatásoknak. A szlovákiai magyar történészek már Szlovákiában is szabadon közölhették írásaikat. A szlovák történetírók körében kezdett kialakulni egy kritikai
szemléletű irányvonal. A hallgatást felváltották a tényekre alapuló kutatások.
Ugyanakkor számos szlovák történész még mindig nemzeti szempontból vizsgálta a témát és megpróbálta a második világháború utáni nacionalista törekvéseket tolerálhatóként szemléltetni.
A korabeli kisebbségellenes csehszlovák és szlovák politika megítélése
a jelenlegi szlovákiai politika számára is komoly kihívást jelent. Ezért gyakran
próbálja a történetírást is befolyásolni. A történetírás pedig gyakran szem elől
téveszti, hogy az ő feladata nem a bírálat, hanem a történelmi elemzés, a történeti emlékezet segítségével pedig egy minél komplexebb, tárgyilagos történeti kép
kialakítása.
Mind magyar, mind szlovák oldalról elmondható, hogy szükség van a másik
fél szempontjainak figyelembe vételére, s az események saját kontextusukban
való értékelésére. Az elfogulatlanságoktól mentes, tényekre alapozott, önreflexív
munkák kiadása mindkét fél számára komoly kihívást jelent. Az események
objektív szempontú, elfogultság nélküli vizsgálata, azok tényszerű feltárása
mindkét fél részéről további erőfeszítéseket, közös munkálatokat igényel.
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Parasztpolgárok vagy vállalkozók?
Utóparaszti csoportok a Felvidéken
(Alabán Péter)
Fogalmi keretek és koncepciók
„Parasztok vagyunk-e, vagy nem vagyunk parasztok?” – tette fel a kérdést a
felvidéki, galántai központú Hanza szövetkezet1 egy újság vitasorozatának indítójaként és a válaszadók 90%-a akkor ezt felelte: „Nem vagyunk parasztok!”
Ahogy az egyik kortárs író megfogalmazta: „Ezt a megbélyegző jelzőt azok vállalták, leginkább, akik már nem, vagy sohasem éltek paraszt életformát. A nagy
tömeg, a parasztság nem vállalja. Sem a szegény, sem a zsírosnyakú.
Pógároknak, földműveseknek, gazdáknak, kisgazdáknak, mezőgazdaságitermelőknek stb. mondják magukat. A parasztságot nem vállalják. De ez természetes is. Az utolsó évtizedekben a középosztály számottevő tagjait a parasztság
szolgáltatta. A leghíresebb orvosok, ügyvédek, mérnökök stb. a parasztság közül
kerültek ki. Legtöbbnek paraszt volt az édesapja, vagy ha az már nem, akkor az
öregapja. Ezek a parasztivadékok renegátok lettek. Szégyellték a parasztságot,
szégyellték a fajtájukat.”2 A háttérben összetett társadalomtörténeti folyamatoknak lehetünk szemtanúi.
A 19. században Európa keleti felén a vidék iparosítása, illetve az urbanizáció
megkésve, de nagy tempóval és alapjaiban változtatta meg a tradicionális paraszti világot, nagyarányú mobilitást és társadalmi átrétegződést elindítva.3 Miközben a polgárosodást mintegy előkészítő földtagosítások Nyugaton már a 18.
század végére befejeződtek, addig Magyarországon csak ezt követően, a 19.
század második felétől kezdődtek el. A jobbágyfelszabadítás, a tulajdonlás, illetve az osztatlan öröklés gyakorlata legalább hasonló fontosságúnak bizonyult,
azonban a gazdaság modernizációja, valamint a szerkezetváltás nem mindenki
számára volt elérhető.
1

Fogyasztási szövetkezetként a Hanza Szövetkezeti Áruközpont 1925-ben 35 szövetkezet és 19
magánszemély révén jött létre saját újsággal (1928−1945), s a két világháború közötti időszak
talán legsikeresebb szlovákiai magyar vállalkozásának bizonyult.
http://adatbank.sk/lexikon/hanza-szovetkezeti-arukozpont/ (Letöltve: 2014.07.30.)
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Somogyi Imre: Kertmagyarország felé. Magyar Élet, Budapest, 1942. 7.
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Hoffmann Tamás: Európai parasztok. Életmódjuk története I. A munka. Osiris Kiadó, Budapest,
1998. 21.
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A kontinens nyugati felében kialakult, más irányt mutató viszonyoktól eltérően Magyarországon az 1848 után kezdődő úrbéri rendezéstől egészen a 20. század közepéig a mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület döntő többsége
ráadásul egyoldalúan piaci árutermelést folytató nagybirtokosok kezében volt,
miközben a társadalom nagy része egzisztenciális problémákkal a megélhetésért
küzdött. A nagybirtokrendszer konzerválódása mellett ugyanakkor a két világháború között a mezőgazdaság nemzetgazdaságon belüli szerepének csökkenése,
illetve a birtokok elaprózódása ellenére a parasztok részéről a föld iránti igény és
ragaszkodás jelentős maradt. A mezőgazdaságból élők munkája egyértelműen
arra irányult, hogy több földjük legyen: akinek nem volt, azért, hogy legyen,
akinek volt, azért, hogy több legyen. „Az 1930-as években a parasztok 30%-a
olyan gazdaságot tartott fenn, amely a családtagoknak adott elegendő munkát,
és a kor követelményei szerint tisztességesen meg is tudtak abból élni. Ezeknek
többsége a fejlődésre, a polgárosodásra is képes volt. A mezőgazdaságból élők
további 40%-a bérmunkás volt, a fennmaradó 30% az ún. szegényparaszt, a
kettő – megélhetést biztosító parasztgazdaságok és mezőgazdasági bérmunkások– közötti átmeneti helyzetben volt.”4 Ezek közül a leleményes és szorgalmas
gazdák is élhető életet éltek, mindezt azonban a későbbi szocialista rendszer
országos és helyi képviselői már nem nézték jó szemmel.
„Túl sok önállóság” – fogalmazódott meg a burkolt vád a filmrendező Gulyás
testvérek egyik alkotásában feltűnő jellegzetessé vált alakkal, az 1971-ben koholt vádak alapján börtönbe zárt Medve Alfonzzal szemben. 5 A parasztpolgár
karakterének, megnevezésének mibenlétét – nem véletlenül – piaci viszonyok
határozták meg. A szakirodalomban fellelhető definíciók közül ez a szempont
központi helyen áll. Erdei Ferenc (1910−1971) szerint a parasztság polgárosodása akkor következik be, amikor kilépnek a rendi társadalomszerkezetből és betagozódnak a polgáriba, gazdaságaik árutermelő gazdaságokká, ők pedig művelt
emberekké válnak. Mintaként a makói hagymakertészeket állította, akiket –
szemben a „félig”, vagy egyáltalán nem polgárosodott parasztemberekkel − individualizálódott, gazdálkodásában specializálódott, érdekeit politikai téren érvényesíteni tudó embereknek nevezett.
A főként az Alföldön és a Kisalföldön legelterjedtebb társadalmi réteg leírása
már Erdei saját korában is figyelemfelhívónak bizonyult: „A kisbirtokos hagymakertész más ember és más szerep [...] Nincs ősi telek, mely kötné a vállalkozását és elhatározásait. [...] Nem konzervatív. Mind termelési technikában, mind
pedig a civilizálódás egyéb területein rögtön reagál minden újításra. Individualista. Sorsa egyéni küzdés és vállalkozás folytán emelkedett fel a zsellér szintről,
nem tud kollektív fegyelem vagy szolidaritás alapjaira helyezkedni. Tekintélyt
4
5

Kovács Teréz: A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása. L’Harmattan Kiadó, h. n.
2010. 79.
Alabán Péter: Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája. Ózdi Művelődési Intézmények – Lajos Árpád Honismereti Kör. Domaháza, Ózd, 2010. 120−135.
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nem ismer mást csak a közvetlenül látott teljesítményt. Igazán jól csak a szabadság eszme világában érzi magát.”6
E megközelítéssel azonban nem mindenki értett egyet már a kortársak közül
sem. Erdei „parasztpolgár” ideológiájával szemben Németh László (1901−1975)
1943-ban Balatonszárszón „értelmiségi” társadalomról beszélt. Részben utóbbival kapcsolható össze az a – valójában már a népi írók mozgalmában megjelenő
– „Kert-magyarország” eszméje, koncepciója és programja, amely egyszerre
képviselte az európai, közép-kelet európai és nemzeti horizontú, valamint a parasztságra és munkásságra alapozott népi demokratikus modernizáció egyik fő –
ha nem a legfőbb – irányát. Ezt az „új kertszellemet” a több generáción keresztül
föld- és kertművelő, sokgyerekes gazda család szülöttjeként Németh határozottan képviselte és kiállt mellette. Az 1920-as évek második felében először felvetett, majd a 30-as évek első felében átfogó koncepcióvá érlelt program a Kertmagyarországgal kapcsolatos reformgondolatait foglalta össze. Németh László
szerint a kert legalább olyan jelképe a volt a 20. századnak, mint az előző 100
évnek a gyár. Szerinte a 19. századig a keresztény világ fő települési formája a
falu volt. A kert azonban megkívánja, hogy értsék, tudósok és feltalálók legyenek a munkásai.7
Hozzá hasonlóan vélekedett Somogyi Imre (1902−1947) író (egyben kertész)
is, aki a „Kert-magyarország” legismertebb írójává és nagyformátumú agrárpolitikussá vált, s akinek gondolatait az 1940-es években − a minőségi földművelés
magyarországi megteremtése kapcsán − a szegényparasztok társadalmi felemelkedésének egyik lehetséges útjaként emlegettek. Veres Péter (1897−1970) publicista, később az Írószövetség elnöke a kertgazdálkodás lényegét a szabad vállalkozásban és az önkéntes értékesítési-kereskedelmi szövetkezésben látta, amelynek legalább annyira társadalmi mentalitást és életformát jelentenek, mint
amennyire gazdálkodási szisztémát. A szocialista rendszer kiépülése ezen elképzelések megvalósulásának ugyan gátat szabott, azonban a rendszerváltozást követően a koncepciók a szakmán belül ismét előtérbe kerültek. A polihisztor közgazdász Kopátsy Sándor a „Kert-magyarország” programnak nem csupán gazdaság-, hanem társadalomtörténeti jelentőségére hívta fel a figyelmet: „Eddig még
csak a kertészkedés gazdasági, anyagi oldalával foglalkoztam. Ma már látom,
hogy ennél is fontosabb a kertek polgárosodást fellendítő hatása. A kertészkedő
vagyonos gazda, „parasztpolgár” ugyanis önálló, öntudatos, művelődő szabad
embernek tudja magát, és igazi demokráciában akar élni: vagyonos és demokrata szabad „kertészpolgár”!”8
A terminusok használata terén Kósa László a konszenzus hiányát emelte ki,
amely az 1950-es évektől jellemezte a néprajztudomány művelőit, miszerint a
6

Erdei Ferenc: Parasztok. Athenaum, Budapest, 1938. 46−47.
Vö. Németh László: A minőség forradalma. Magyar Élet, Budapest, 1948. 752.
8
Idézi Soós Pál: Kert-magyarország múltjáról – jelen időben. Zempléni Múzsa. 9. évf. (2009), 1.
sz. 5.
7
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„polgárosulás”, a „polgárosult” és a „polgárosultság” szavakat különféleképpen,
folyamatokat, illetve jelenségeket kifejező tartalmuk tisztázása nélkül használják. Kósa megállapítása szerint egy időben és térben egyaránt kiterjedt, folyamatosan változáson keresztülhaladó jelenségről van szó, amelynek kezdetét a feudális keretek felszámolása jelentette a 19. században. A tradícionalitással (hagyományszerűséggel) kapcsolatos dilemmákkal összefüggésben annak „fékező”,
bizonyos állapotokat fenntartó erőként való jelenlétét emeli ki, melynek fő problémaköre, hogy mikor szűnik meg igazán a paraszt parasztnak lenni. Álláspontjában kitér arra, hogy „az átmenet bizonytalanságát a szakirodalom szóhasználata jelzi: polgárosult parasztról, polgárosult vagy polgárosultabb parasztkultúráról beszélünk. Ezek a kifejezések meghatározásunk értelmében még paraszti
létet és paraszti kultúrát jelentenek, nem pedig annak elhagyását, habár elméletileg a paraszti fejlődés végét sejtetik.”9 Utóbbi bekövetkeztének dátuma szintén
vitatott a hazai tudományágak kutatásaiban. Vizsgált térségünk esetében az ún.
„palóc kérdés” taglalásában a történész rávilágított az „egységes népéletet”
megbontó, észak-borsodi iparosítás (pl. Ózd) hatásaira, melyeket a vidékre ható
„városi” funkciók közé sorolt még akkor is, ha a terület urbanizáltsága nem volt
adott időben előrehaladott (az említett Ózdot például csak 1949-ben nyilvánították várossá).10

Gazdagparasztok vagy parasztpolgárok?
A történeti előzmények tükrében látható, hogy hazánkban a modernizáció, a
technikailag és technológiailag fejlett mezőgazdasági rendszerek elterjedésének
fő képviselői, mintaadó gazdái, egyben a parasztpolgárosodás fő képviselői a
gazdagparasztok voltak. A fogalmi definiálás mégis számos ponton értelmezésbeli kérdéseket vet fel, s több vitát is eredményezett. Utóbbiak megnyugtató
módon való rendezésére nem vállalkozhatunk, de a kiemelt esetek szemléltetése
több nézőpont és megközelítésmód összevetésére kínál lehetőséget.
A példák tanúsága szerint az alcímben megjelölt két meghatározás nem
(mindig) mutat azonosságot. A csallóközi Úszor (Kvetoslavov) községből a
második világháborút követően a Tatabánya melletti Környére telepített
Kirchner család inkább az előbbi példája.11 Őrszigethy Erzsébet szociográfus

9

10
11

Kósa László: Nemesek, polgárok, parasztok. Osiris Könyvtár sorozat. Osiris Kiadó, Budapest,
2003. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/nemesek-polgarok/ch04s05.html (Letöltve:
2014.08.24.)
Vö. Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon
(1880−1920). Jelenlévő múlt sorozat. Planétás Kiadó, Budapest, 1998. 269.
A Környére került felvidéki magyarokról szóló eredeti tanulmányt lásd: Őrszigethy Erzsébet: A
„mi falunk”. III. rész. In: Mozgó világ. 29. évf. (2001), 7. sz. 91−94. Uő: Őrszigethy Erzsébet:
Felvidéki magyarok Környén. In: Szarka László (szerk.): A szlovákiai magyarok kényszertele-
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munkájából kitűnik, hogy az önállóságot élvező, jó módban élő, a falu bírájaként
tevékenykedő, közel 60 kat. holdas birtokkal rendelkező családfő tekintélye által
uralt négytagú család gyermekei előtt meghatározott életpálya lebegett: a családi
rendtartás, a közösség szemében elvárt példamutatás, a családi gazdaság vezetésének elvárása és a szakmatanulásnak az igénye reprezentálta a helyi szokásjog
támasztotta – sokszor „kényszerű” – követelményeket.12 Béraratás, katonaság,
virágzó gazdaság, munka és szórakozás – ezek adták ennek az életformának
néhány jellegzetes mozaikját, amelyet az 1947. évi ún. fehérlapos kitelepítés tört
darabjaira.
A magyarok kollektív bűnösségét írásba foglaló Beneš-dekrétumok egyik
legsúlyosabb következménye mintegy 75 ezer felvidéki magyar kitelepítése lett,
akiket Csehszlovákia megfosztott állampolgárságuktól, házaiktól, javaiktól, s
megtiltotta az anyanyelv használatát. A pozsonyi Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság által kiállított igazolvánnyal, az ún. „fehérlappal” mintegy 200 csehszlovák településről Magyarország több mint 400 településére érkeztek magyar
családok.13 A „fehér lap”, illetve a döntés családokat szakított szét, embereket
tett hontalan földönfutóvá és tragédiák sorozatát indította el. A Kirchner család
története a külpolitikai események megrendítő hatását reprezentálhatja a fejlődésében megtört parasztpolgári irányvonal menetében, amely az új környezetet
jelentő, Komárom-Esztergom megyében fekvő faluban más életformát és alkalmazkodást igényelt: a családfő, Kirchner Alajos téesz tagként fuvaros lett, majd
korábbi tulajdonának kevesebb mint tizedrészén, egy 5 holdas szántón gazdálkodott.14
A parasztpolgári típus másik iránya már újító szándékkal, valójában adott körülményeiből kitörni vágyó és kiutat kereső gazda. E réteg gazdasága már egyfajta mezőgazdasági vállalkozás a gazdálkodás piaci szempontjai szerint. Fogyasztásukat nem kötötte a paraszti konvenció, igyekeztek polgári módon élni.
Darányi Ignác (1849−1927) agrárpolitikus, korábbi miniszter eleve vállalkozóként definiálta ezt a csoportot. Ennek értelmében a parasztpolgár „modernizálja
a termelési folyamatot, tudatosan választja meg termékeit, követi a piac igényeit.
Gazdasága több lábon áll. Az állattartásban egyensúly van a hús- és a tejtermelés, a takarmányozással az állattenyésztés és a növénytermesztés között. Képezi
magát. Vezeti a birtokról a számadást. Maga értékesít, kereskedik. Megbecsült
partnere a felvásárló-nagykereskedőnek. De a családtagok ott vannak a helyi
pítéseinek emlékezete 1945−1948. Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kecskés László Társaság, Komárom, 2003.164−174.
12
Őrszigethy Erzsébet: A nép keveredik, a falu kerekedik. Találkozások Környén. Terepmunkák 2.
Falu – élet- képek. Új Mandátum Könyvkiadó−Jelenkutató Alapítvány, Budapest, 2006. 130.
13
László Péter: Felvidéki magyarok a Dunántúlon. In: Molnár Imre − Szarka László (szerk.):
Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára.
MTA Kisebbségkutató Intézet − Kecskés László Társaság, Budapest−Komárom, 2007. 76.
http://www.mtaki.hu/data/files/248.pdf (Letöltve: 2014.06.15.)
14
Őrszigethy 2003: i. m. 173.
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kispiacokon is.”15 Belső tulajdonságai közé tartozik a generációkon át örökített
hozzáértés, a föld szeretete, illetve nagyságában a termelés volumenéhez szorosan igazodó skandináv (svéd) mintájú kapitalista kisüzem.
1945 után, a megnyert választásokat követően a politika részéről is úgy tűnt,
lesz támogatója a megindult változásoknak, a nagybirtokrendszer dominanciájának megtörésével. A világháború után országosan is ismert kisgazda politikussá
váló Kovács Béla (1908−1959) azonban csakhamar a kommunista elképzelések
útjába került társadalmi-politikai ideálképével. A „parasztpolgári parasztpolitikus” úgy vélekedett, hogy „a mezőgazdaságban az egyéni birtok az uralkodó, de
nagy a szerepük a dán típusú fogyasztási és értékesítési szövetkezeteknek.”16
Mindez már jelezte, hogy Kovács örömmel fogadta a régi (nagybirtok)rendszer
eltűnését, így nem kifogásolta az úri világ maradványai elleni harcot, sőt a szocializmus eszméje melletti agitálást sem; ellenben a Rákosi-rendszert méréskelten bírálta, a proletárdiktatúrát pedig elfogadhatatlannak tartotta. A Független
Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárának ismert sorsa, 1947-es letartóztatása és elhurcolása, majd pártja bázisának felszámolása a társadalmi folyamatokban is más
irányt eredményezett, amely a megszálló szovjet rendszer ideológiai beavatkozásának fennhatósága alá került.
A szocialista fordulatot követő évek koncepcióiban, értelmezéseiben a parasztpolgár alakja terminológiai értelemben is módosult. Az elméletek közül itt
csupán néhányat van módunk kiemelni, leginkább (és szándékosan) főként a
szociológia területéről. Kemény István (1925−2008) szociológus 1972-ben megjelent művében17 a 60-as évek falun történt változásait elemezte átrétegződésről
és társadalmi mobilitásról beszélve. A mezőgazdaságból az iparba történő vándorlás „új munkásosztály” létrejöttéhez vezetett, amelynek tagjait megnevezni is
nehézkesnek bizonyult: paraszti származású munkások, munkás-parasztok, parasztmunkások egyaránt szerepeltek a megnevezésben. Közös vonásuk közül is a
legfontosabb, hogy nem szűnt meg a kötődésük az agráriumhoz, s jellemző volt
rájuk az átmeneti életforma falu és város, paraszti és munkásélet között.18
Kemény írása után egy évvel látott napvilágot Márkus István (1920−1997)
szociográfus tanulmánya19, amelyben Henri Mendras (1927−2003) utóparasztság
koncepciójának (Módszer a nyugati parasztság elemzéséhez, 1972) átvételére
tett kísérletet. Márkus az ún. proletarizálódás-elmélet híveivel kívánt szembe
helyezkedni, akik azt feltételezték, hogy a kollektivizált szocialista mezőgazda15

Glatz Ferenc: Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. In: História. 22. évf. (2000.), 3.
sz. 13.
16
Hovanyecz László: Egy parasztpolgár, parasztpolitikus. 2008.
http://nol.hu/archivum/archiv-489193-289103 (Letöltve: 2014.06.15.)
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Kemény István: A magyar munkásosztály rétegződése. Szociológia. 1. évf. (1972) 1. sz. 30−48.
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Vö. Kovács 2010: i. m. 165.
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Márkus István: Az utóparasztság arcképéhez. Gernelyapáti magnószalagok, 1971. október. In:
Szociológia. 2. évf. (1973), 1. sz. 56−67.
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ság részidős gazdálkodói fokozatosan „munkásokká” válnak, a jövő pedig elkerülhetetlenül az egységes (ipari és mezőgazdasági) munkásosztályé lesz, amely
kizárólag bérből és fizetésből él. „Márkus István az utóparasztság fogalommal
kísérli meg egy olyan társadalmi csoport leírását, amely két világ: a város és
falu, az ipar és a mezőgazdaság között él, és mindkettőből a legtöbbet próbálja
kicsikarni.”20 Megállapítása alapján erre a falusi, mezővárosi és tanyai szegényparasztságból (volt napszámosok, részes munkások, felesbérlők) kikerülő rétegre
a nagyüzemi és családi munkaszervezetben vállalt munka egyaránt jellemző.
Az 1980-as évek szociológiai vizsgálatainak sorában Szelényi Iván „félbeszakadt polgárosodás” elmélete emelendő ki.21 A városszociológiai, illetve a
kapitalizmus és a szocializmus szerkezeti problémáira egyaránt kiterjedő kutatások egyik legfontosabb képviselőjeként Szelényi a rendszerváltás után a magyarországi polgárosodást és a társadalmi egyenlőtlenségeket is vizsgálta. A
magyar falu fejlődését kiemelve a paraszt-polgárok megjelenését, a mezőgazdaságbeli magán- és köztulajdon vegyítését hangsúlyozta, s a vegyes gazdaságot
állította példának. Itteni munkáiban foglalkozott többek között a szocialista államokban működő vállalkozókkal; a szocialista rendszerek városaiban található
egyenlőtlenségekről, de az 1990-es években a vidéki Magyarország polgárosodásáról, illetve a társadalmi szerkezet változásáról is publikált. A szerző szerint a
80-as évek agrárvállalkozóinak többsége az 1945 előtt is polgárosodó vagy polgári (gazdag- és középparaszti) családból származott.
Az 1948−1949-ben megszakadt polgárosodási folyamat a 60-as években indult újra a mezőgazdasági kistermeléshez kapcsolódó folyamatok révén, majd az
1980-as évek elején már egy vállalkozói középosztály tűnt fel; e tendenciának
szerepe volt később az államszocialista rendszer felszámolásában. Szelényi Iván
sajátosan fogalmazta meg a kulturális tőke jelenlétét a „hátsó udvarban”, amely
alatt a kockázatvállalási készség és a termelő-beruházási (vállalkozói) hajlam
öröklődését értette olyan főhősökkel, akiket a kispolgárosodó magyar parasztmunkásság rétegébe sorolt („csendes, alulról jövő forradalom”).22
Legalább hasonló jelentőséggel bírt a korszak vizsgált társadalmi viszonyainak értelmezése terén Juhász Pál munkássága, aki a szocialista polgárosodást a
nagyüzemi mezőgazdaság és a háztáji (kisegítő) gazdaság kettős rendszerén
belül elemezte. Írásaiban kitért arra, hogy korlátozott lehetőségekkel a családi
vállalkozás és a parasztpolgári lét tömegesedése vette kezdetét. 1959−1961 között lezajlott a teljes kollektivizálás a parasztpolgárság megnyerésével, illetve a
téeszvezetők kiválasztásával. Az első és második gazdaság tartós kettőssége és a
20

Markó Péter: A modernizáció és a gazdasági-társadalmi változások hatása a magyar falvakra.
In: Vasi Szemle. 60. évf. (2006), 5. sz. 611−617.
http://www.vasiszemle.t-online.hu/2006/05/marko.htm (Letöltve: 2014.06.15.)
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Budapest, 1992. 249.
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kettős (vállalati és polgári) erkölcs sajátos életpályákat alakított ki: az 1970-es
évek közepétől „a hivatalos és a második gazdaságban egyaránt építi az ember
az egzisztenciáját.”23 A polgár, parasztpolgár nem közösségben gondolkodott,
számára a gazdálkodás öncéllá vált, vagyis a tőke- és vagyonbefektetéssel megjelent a kockázatvállalás. Az új életformában bűn lett olyan munkát el nem végezni, amely növeli jövedelmét, s csökkenti a kiadásokat. Fennmaradás helyett/mellett az előrejutás vágya dominált, fontos értéket képezett a tanulás, a
felhalmozás, a kapcsolatépítés, vagy a lakóhelyválasztás.24
A legújabb kutatások közül végül érdemes kitérni a magyar vidék ezredfordulós állapotát nemzetközi keretbe ágyazva vizsgáló Kovách Imre korábbi elemzéseire25, aki a mezőgazdasági kistermelés hatását a polgárosodás és középrétegesedés jelenségeivel illusztrálta, felhívva a figyelmet, hogy ezek a folyamatok
csupán szűk rétegre vonatkoznak; azokra, akik kisüzemei átalakultak vállalkozás
jellegűvé, illetve amit anyagi körülményeik lehetővé tettek. Kovách kimutatta a
történeti kontinuitás meglétét, amelyet a kistermelői habitusokban, az üzemtípusokban és magában a pluriaktivitás tartós jelenlétében vélt fellelni.26 Gazdainterjúk és habitusok vizsgálata terén ugyanakkor Kovács Teréz az előzőekben már
hivatkozott kötete nyújtott összehasonlító bemutatást: a parasztpolgári habitushoz szerinte leginkább az állandó bizonyítási vágy (a helyi közösségben), a példamutatás, jó alternatívák keresése tartozik elsődlegesen. Utóbbi együtt alakult
ki 1948 előtt a paraszti habitussal: „az egyén ebbe is beleszületett, de közben
állandóan fejlesztette az iskolázottság és a közéleti szereplés révén.”27 Kovács
jelenkori kutatásaival kiemeli továbbá, hogy az ún. technokrata menedzseri habitussal (rátermettség, sikerorientáltság) és a vállalkozói habitussal (innovatív
készségek) a parasztpolgári együtt segíti a sikeres vállalkozóvá válást (1990 után
is).

Medvesalja: felvidéki példa vagy ellenpélda?
A Csallóközzel összefüggésben már említett példától eltérő parasztpolgári típus került a figyelem középpontjába az 1970-es évektől. A leginkább a Balázs
23

Juhász Pál: Mai képünk a parasztságról és a falusi társadalom néhány jellegzetességéről. In:
Marelyin Kiss József – Kuczi Tibor (szerk.): Emberek és intézmények. Két zsákutca az agráriumban. Terepmunkák 1. Falu – élet – kép. Új Mandátum Könyvkiadó−Jelenkutató Alapítvány,
Budapest, (2006) [1986] [A mű eredeti megjelenési helye: Medvetánc. 6−7. 4. sz. 5−19.]
208−209.
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Béla Stúdióban kibontakozó filmkészítési szemlélet alapjául szolgáló, 1969-ben
közzétett „Szociológiai filmcsoportot!” című kiáltvány fogalmazta meg azt az
alapgondolatot, hogy a filmkészítés módszertanát társadalomtudományi, elsősorban szociológiai módszerekkel kell párosítani annak érdekében, hogy a „társadalmi valóság” filmmel történő megismerése hitelesen valósulhasson meg. A
kiáltvány célkitűzésének leginkább megfelelő filmkészítési módnak a nagyobb
lélegzetű filmszociográfiák tűntek, amely alkotásokat hosszadalmas, hónapokig
tartó „terepmunka” előzte meg. Ennek eredménye a téma alaposabb megismerése és a kiválasztott szereplők nyomon követése lett, miközben készítői az élet
olyan területeit kutatták, amelyeken keresztül − legalábbis szándékuk szerint −
megragadhatók voltak a mindennapi élet legmarkánsabb sajátosságai, illetve
leírhatók a (társadalmi) élet folyamatai.
Az 1978−1981 között készült „Ne sápadj!” című filmszociográfia ennek
megfelelően próbálta bemutatni a „domaházi parasztpolgárként” ismertté vált
Medve Alfonz volt téeszelnök személyiségét, koncepciós perét, s egyéni sorsát a
nézők számára. De vajon tényleg a parasztpolgári karakter jelent meg előttünk a
filmvásznon? A keleti palóc etnikum lakóhelyét, az ún. Barkóság tájegységet
kutató Paládi-Kovács Attila etnográfus szerint korántsem erről van szó. A Borsod megyei település, valamint a környező, a magyar−szlovák határ másik oldalán fekvő települések néprajza és társadalomtörténete más fejlődési irányra hívja
fel a figyelmet.

1. kép: Káposztatermesztők. Fotó: Molnár Balázs. Sajóvelezd, 1953.
Néprajzi Múzeum Ethnológiai Archívum / Fényképgyűjtemény: NM F 112611
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A térség tájegységei közül a Gömör megye déli részén húzódó Medvesalja,
az Erdőhát, illetve a Gortva-patak völgyének népe más sajátosságokat hordoz. A
vidéket sokan a palóc etnikum központjának tartják, melynek hadas települései
között Egyházasbást (Nová Bašta) állt a centrumban. Paládi-Kovács Attila a
medvesaljai társadalom csoportjain belül az általa vélt parasztpolgár embertípustól eltérő, azzal vitatható módon párhuzamba állított lakosságról írt, akik a polgárosult paraszti réteg „igazi” képviselőit megjelenítő, a Felvidék más, valamint
Észak-Magyarország egyes vidékein, szőlő- és bortermelő területein, az Ipoly
mentén, Losonc (Lučenec) és a Nógrád megyei Őrhalom között elhelyezkedő
kertészkedő falvaiban, továbbá „Gömör kapujában”, Putnok, Hét és Sajóvelezd
térségében élő parasztkertészektől eltérő mentalitásbeli és életmódbeli vonásokkal rendelkeznek. A néprajzkutató gondolatai akár Erdei Ferenc már említett, a
makói hagymakertészek egyedi vonásokat hordozó karakterét idézhetik fel, miközben például a Mátraalja, Gyöngyös, Eger, a Bükkalja és Tokaj-Hegyalja szőlőművelőit, vagy éppen az említett falvak kertészeit látjuk magunk előtt.
A Mátra északi előhegyének számító Medvesalja a „katonaszökevényekből,
bujdosókból, pásztorokból verbuválódott, egykoron bojnyíknak nevezett betyárok
földje”-ként vált ismertté.28 A táj sertés- és juhkereskedelme is jelentős volt, a
helyi marhakereskedők híre már a 19. század második felében ismert volt mind a
felföldi szlovákok, mind a bányavárosok lakói előtt. Paládi-Kovács Attila a foglalkozási és a fő tevékenységi formák mellett a mentalitásuk jellegzetességeit
emeli ki: „Medvesalja népét sokan a vállalkozó szellemű kupecek, a két világháború között pedig a csempészek után ítélték meg. 1920-38 között tömegesen hajtották át Magyarországról a szarvasmarhát, lovat, sertést, juhot, s adták el nagy
haszonnal a vidék állatvásárain. A medvesalji csempészek nem pusztán megélhetési kényszerből, hanem virtusból űzték ezt a veszélyes foglalkozást. Évenként
több száz medvesalji, erdőháti csempész ügyét tárgyalták Rimaszombat kerületi
bíróságán. A vád alá helyezett embereket a falubeli tanúk mentegették.”29 Széles
körű kapcsolataikat sokszor legalább olyan homály fedte, mint lakóhelyüket.
Többek között domaházi betyárokkal, kupecekkel is összeköttetésben álltak,
akik alföldi lótolvajokkal „üzleteltek”. Utóbbiak emlékét betyár- és csempészdalok30 is megörökítették a Borsod megyei községben. A közeli Zabar, Cered,
Óbást és Újbást szintén kapcsolatban állt velük főként élőállat, bor, pálinka,
dohány, szalámi és cigaretta „adásvétele” révén.31 Nem mellékes, hogy mindez

28

Ádám Zita – Ferencz Anna: A hely, ahol élünk: Gömör. Regionális olvasó- és munkáltató értékkönyv. Pro Scholis, Rimaszombat, 2013. 259.
29
Paládi-Kovács Attila: Medvesalja földje és népe. In: Paládi-Kovács Attila: Tájak, népek, népcsoportok. Válogatott tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003 [1997]. 373.
30
Elek Menyhért: Az a híres domaházi mecsenyke… (domaházi népdalok). Domaháza Község
Önkormányzata, Domaháza, 1997. 31−58.
31
Paládi-Kovács 2003: i. m. 373−374.
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kiterjedt együttműködési kapcsolatháló fenntartását kívánta meg tartósan és
korántsem veszélytelen módon.
Úgy tűnik tehát, hogy az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején készült filmszociográfiákból ismert Medve Alfonznak, a róla szóló „Ne sápadj!”
című filmből ismert „domaházi parasztpolgárnak” az egyénisége nem előzmények nélküli. A főhős személyisége a polgárosult parasztság igazi képviselői
sorában aligha, legfeljebb azok utódai között jelenhet meg. Ahogy arra PaládiKovács Attila utal, a parasztpolgár embertípus alakját nem az évszázadok óta
csempészkedésből és kereskedelemből élő, a keleti palócokhoz tartozó barkók
virtusával bíró, a veszélyeket bátran felvállaló „medvesiek” között lelhetjük fel,
sokkal inkább a kisalföldi, dunántúli, alföldi hangyaszövetkezetek, tejszövetkezetek tagjai, a régi tanyás vidékek régtől piacra termelő gazdái tekinthetők parasztpolgároknak, mint ez az időben is későbbi és mentalitásában is más típust
képviselő karakter. Ha előbbiekre és Medve Alfonz példájára nézve a vállalkozó
szellem (és alak) feltűnését fogadjuk el, azt nem azonosíthatjuk a parasztpolgáréval.

2. kép: Parasztpolgár vagy sem? Medve Alfonz kamera előtt a jászapáti vásárban.32
MTV-Társulás Stúdió, 1981

32

http://www.docuart.hu/dokumentum-film/ne-sapadj/ne-sapadj-01.jpg (Letöltve: 2014.07.30.)
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A kérdéskör vitája a mai napig nem rendeződött, amely különböző tudományterületek művelői, így a történészek, szociológusok, néprajzosok más-más
szempontú vizsgálatai eredményeinek összevetésére is alkalmas. Ha vannak is
ellenzői egy-egy kiemelt életút szemléltető példaként történő beállításának, a
vállalkozó és a parasztpolgár, vagy utóparaszt fogalmi kategóriák teljes vagy
részleges azonosításának, mégis a történelmi kort ezúttal figyelmen kívül hagyva, egy sajátosan újító szellemiséget képviselő, a hagyományos paraszti rétegtől
már távolodó, a trianoni határokon innen és túl egyaránt előforduló alakját látjuk
a sajátos rétegződésű magyar társadalom egyes csoportjain belül.
Medvesalja községei eközben a környékre jellemző demográfiai folyamatok
hatásával szembesülnek. Ahogy Schnelczer Zoltán füleki fotós helyszíni képeit
szemléljük, letűnt korok alakjai tűnnek fel. Tajti, Egyházasbást, Vecseklő,
Gömöralmágy: mára feledésre ítélt falvak a senki földjén. Időskorú szereplői
arca mindent elárul a jelenkori viszonyokról: „Engedik, hogy a falvédőkre varrt
örömeik mögé lássunk: megértsük földszeretetüket, megismerjük az elvesztett
vagy idegenbe szakadt gyermekeik miatti fájdalmaikat, s adjunk esélyt arra,
hogy a világ velünk forduljon feléjük.”33 Az elöregedő, folyamatosan csökkenő
népességű vidék társadalma átalakult, az egykori paraszti, parasztpolgári réteg
értékrendje, az értékként kezelt föld prioritása már a múlté. A gömöri barkók
hagyományőrző tevékenysége, lakóhelyük páratlan szépsége azonban ma is figyelemreméltó az utókor számára.
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Médiafogyasztás, a politikához és az Európai
Unióhoz fűződő viszony.
A magyarországi kisebbségi vezetők néhány
jellemző vonása egy 2009-es felmérés tükrében 1
(Hluchány Hajnalka)
Bevezetés
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében
évek óta folyik az „Identitás-migráció-modernizáció” című kutatás, amely azt
vizsgálja, hogy a nemzeti-etnikai identitás hogyan illeszkedik a társadalmi szerkezetet meghatározó egyéb tényezők közé és milyen kölcsönös összefüggésben
áll velük a modernizációs folyamatban. Ennek egyik vizsgálati szempontja a
kisebbségi elitek. Ehhez kapcsolódóan 2009-ben az MTA Kisebbségkutató Intézet és a Politikatudományi Intézet projektet folytatott le Elit és innováció elnevezéssel, melynek részeként kérdőíves felmérést végeztek a magyarországi, a
romániai és a szlovákiai kisebbségi vezetők körében.2 A magyarországi kisebbségek közül a cigány, német, román és szlovák önkormányzati képviselők között
folytatták le a felmérést.3 E csoportok válaszait vizsgáljuk meg a következő három kérdéskörben: médiafogyasztási szokások, a politikához, illetve az Európai
Unióhoz fűződő viszony. Az elemzés célja a négy kisebbségi csoport válaszainak statisztikai módszerekkel történő összehasonlítása, illetve az ezek alapján
kirajzolódó viselkedési mintázatok feltárása.4

1

Köszönettel tartozom Tóth Ágnesnek és Vékás Jánosnak azért, hogy a kutatás alapjául szolgáló
adatbázist rendelkezésemre bocsátották.
A dolgozathoz felhasználom a Médiafogyasztás és politikai beállítódás a magyarországi kisebbségi elit körében címmel korábban megjelent írásomat. In: Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.):
Önazonosság és tagoltság. Elemzések a kulturális megosztottságról. Argumentum, Budapest,
2013. 131–172.
2
A sajátos kisebbségi kérdéscsoportokat Szarka László, Tóth Ágnes és Papp Z. Attila állította
össze. Kovách Imre: Előszó. In: Kovách Imre (szerk.): Elitek a válság korában. Argumentum,
Budapest, 2011. 10.
3
A magyarországi kisebbségi elitekről a korábbi kutatásokat lásd: Tóth Ágnes – Vékás János: A
magyarországi kisebbségi elitekre vonatkozó kutatások áttekintése. In: Kovách Imre (szerk.):
Elitek a válság korában. Argumentum, Budapest, 2011b. 77–98.
4
Az adatbázis elemzéséhez az SPSS programcsomagot használtuk.
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A hazai kisebbségi elitekre irányuló kutatások5
A rendszerváltás előtt nem került sor olyan kutatásra, amely a magyarországi
kisebbségi elitek demográfiai összetételével, gazdasági, társadalmi helyzetével
foglalkozott volna. A rendszerváltás után megalakultak a kisebbségi önkormányzatok, melyek működése iránt megélénkült a kutatók érdeklődése. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, 1993. évi LXXVII. törvény értelmében az egyes kisebbségek „községben, városban és a Főváros kerületeiben kisebbségi települési önkormányzatokat, vagy közvetett, vagy közvetlen módon
létrejövő helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint országos kisebbségi önkormányzatokat hozhatnak létre.6 Az egyes kutatások a kisebbségi önkormányzati képviselőket tekintették elitnek, ugyanakkor a tagok személyi összetétele
nem kapott nagy hangsúlyt a felmérésekben.
Az egyetlen, valamennyi kisebbségi közösség helyi önkormányzatára kiterjedő empirikus kutatást az MTA Regionális Kutatások Központja és a Kisebbségkutató Műhely folytatta le 1997−1998-ban. Az ezt követő vizsgálatok azonban
nem voltak ilyen átfogóak. A kutatások vagy a területi elvet érvényesítették,
vagy csak egy adott kisebbségi közösség önkormányzataira fókuszáltak. Hevesi
József a Békés megyében 1994-ben megválasztott kisebbségi önkormányzatok
működésének tapasztalataira és az 1998. évi választás eredményeire vonatkozóan végzett kérdőíves felmérést. 2002-ben Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye kisebbségi és települési önkormányzatai körében folytattak le vizsgálatot
a kisebbségi ombudsman kezdeményezésére.
Valamennyi német kisebbségi önkormányzatra kiterjedt az a kérdőíves felmérés, ami Váradi Monika Mária vezetésével valósult meg 2000-ben. Az összes
cigány kisebbségi önkormányzatra kiterjedő kutatás Molnár Emília és Kai A.
Schafft nevéhez kapcsolódik (2001 és 2002). Az MTA Kisebbségkutató Intézetében 2001-ben indult egy olyan vizsgálat, amely a hazai cigány népesség helyzetének feltárását tűzte ki célul. Ennek egyik alprogramja Kállai Ernő vezetésével a cigány kisebbségi önkormányzatokra fókuszált.
Ezektől a kutatásoktól eltérően a 2009-es felvétel kimondottan a kisebbségi
önkormányzatok személyi összetételére helyezi a hangsúlyt. A terjedelmes kérdőív által átfogó képet kaphatunk a magyarországi kisebbségek elitjének egy
szegmenséről.

5

Az alábbiakat Tóth Ágnes és Vékás János tanulmánya alapján foglaljuk össze. Tóth – Vékás
2011b: i. m. 77−98.
6
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 21. § (1)
http://www.complex.hu/kzldat/t9300077.htm/t9300077.htm#kagy1. (Letöltve: 2014.05.09.)
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A kisebbségek elitjei
Az elitkutatásoknál lényeges szempont, hogy a számos elit-meghatározás közül a kutatás céljának leginkább megfelelő elitfogalmat alkalmazzuk. A kisebbségi közösségek elitjeinek körülhatárolásához ennek megfelelően számos szempontot figyelembe kell venni.
Véleményünk szerint a kisebbségi elitbe való besorolás elengedhetetlenen
kritériuma az, hogy az illető az adott kisebbséghez tartozónak vallja magát. Mivel a kisebbségi közösség elitje és a többségi társadalom elitje között lehetnek
átfedések, egy adott kisebbségi csoport elitjét az identitás-megjelölés segítségével tudjuk lehatárolni. Ez azonban módszertanilag nehézséget jelent, mivel a
nemzetiségi hovatartozás közlése minden adatfelvétel alkalmával önbevalláson
alapul.
Az elitkutatásokban az intézményi-pozicionális elitfogalom alkalmazása a
legjellemzőbb. E szerint az elitbe való bekerülés kritériuma egy-egy jelentősebb
intézmény pozícióijának birtoklása.7 A pozíció-elit megjelölés tehát „a társadalom irányításában, szellemi vezérlésében szerepet játszó intézmények, az azokban vezető beosztást, tisztséget betöltők körét fogja át”.8 Véleményünk szerint
ez a fogalom meghatározás a kisebbségi elitekre is alkalmazható. A kutatásvezetők a 2009-es felvétel során az intézményi-pozicionális megközelítést alkalmazva a kisebbségi önkormányzati pozíciókat betöltők között végezték el a felmérést. Ebben a döntésben nagy szerepet játszott az a körülmény, hogy egyedül a
kisebbségi önkormányzati képviselőkre vonatkozóan létezik olyan hiteles és
nyilvános adatbázis, amely a személyek egy részének identitás megjelölését is
tartalmazza.9
További lényeges kritérium, hogy az elitbe, illetve a kisebbségi elitbe tartozók az átlagosnál nagyobb döntési, befolyásolási és érdekérvényesítési képességgel rendelkezzenek, illetve képesek legyenek társadalmi magatartásminták,
értékek felmutatására. Véleményünk szerint a kisebbségi elitekre is alkalmazható az elitek azon meghatározása, miszerint eliten „azokat értjük, akik személy
szerint tartós befolyással rendelkeznek a társadalom ügyeinek intézésében; akik
a társadalom működtetésében fontos szerepet betöltő komplex szervezetek vezetői közé tartoznak; akik döntéseikkel vagy véleményükkel képesek a társadalmi
újratermelés folyamatának befolyásolására”.10
7

Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár: Elit-meghatározások és elitcsoportok – a 2009-es magyarországi elitfelvételek fogalmi-mintavételi háttere. In: Kovách Imre (szerk.): Elitek a válság
korában. Argumentum, Budapest, 2011. 149.
8
Huszár Tibor: Tagválasztás az Akadémián és a tudás-elit. Valóság. 13. évf. (1993), 2. sz. 20.
9
Tóth Ágnes – Vékás János: A kisebbségi elit és az önkormányzatok. In: Kovách Imre (szerk.):
Elitek a válság korában. Argumentum, Budapest, 2011a. 436.
10
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Osiris, Budapest, 2002. 121.
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Az elit társadalomban betöltött szerepére vonatkozóan Bibó István álláspontját szintén alkalmazhatónak találjuk a kisebbségi elitekre. Megfogalmazása szerint „az elit legfőbb szerepe az, hogy az élet élésére, az emberi helyzetekben való
erkölcsi viselkedésre s az emberi szükségletek mélyítésére, finomítására és gazdagítására mintákat, példákat adjon, azaz kultúrát csináljon.”11
A magatartásminták és értékek felmutatását ugyancsak lényeges tényezőnek
tekintjük. Ennek kapcsán különösen fontosnak tartjuk Szalai Erzsébet meglátását. Az ő értelmezése szerint a magatartásminták felmutatása és követése megfigyelhető társadalmi jelenség, nem pedig az elitekkel szemben támasztott normatív, erkölcsi követelmény.12
Fontos leszögezni, hogy a kisebbségi önkormányzati pozíció önmagában nem
lehet elegendő az elitbe való besoroláshoz.13 Felmerül a kérdés, hogy a kutatás
célcsoportját képező kisebbségi önkormányzati képviselőket lehet-e az adott
kisebbségi közösség elitjének tekinteni. Tóth Ágnes és Vékás János a kutatás
alapadatit közlő tanulmányában erre a kérdésre az iskolai végzettség, a foglalkozás és a gazdasági aktivitás vizsgálata alapján adja meg a választ.14 Megállapításuk szerint a kisebbségi önkormányzati képviselők társadalmi-gazdasági jellemzői átlagban kedvezőbbek az adott kisebbségi közösség egészének jellemzőinél.15 Ezt jelzi, hogy az önkormányzati képviselők között a felsőfokú képzettségűek jelentősen felülreprezentáltak, illetve a foglalkoztatottak aránya jóval magasabb, mint az adott kisebbséghez tartozók összlétszámának körében.16
Ezek alapján a szerzők meggyőzően érvelnek amellett, hogy a magyarországi
kisebbségi önkormányzatokhoz tartósan kötődő személyeket indokolt volt az
adott kisebbségi közösség elitje mintájának tekinteni.17 A mandátumok birtokosai azonban az adott kisebbségi közösség elitjének csupán egy szeletét alkotják,
ezért tanulmányunkban a kérdőív szóhasználatát követve a kisebbségi vezetők
megnevezést használjuk. A kisebbségi elitekről akkor kaphatunk teljesebb képet,
ha a kisebbségi önkormányzati pozíciók mellett a kisebbségekhez kötődő oktatási, tudományos, és kulturális intézmények vezetőit, illetve a kisebbségi reputációs és gazdasági elit tagjait is bevonjuk a vizsgálatba.

11

Bibó István: Elit és szociális érzék. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok I. 1935–1944.
Magvető, Budapest, 1986. 226.
12
Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula, Budapest, 2001. 19.
13
Tóth – Vékás 2011a: i. m. 395.
14
Uo. 405.
15
Uo. 436.
16
Uo. 412−413, 421.
17
Uo. 435.
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A felvétel módszere és a kérdőív kérdései
A magyarországi kisebbségi vezetőkre irányuló vizsgálat az öt legnagyobb
létszámú nemzetiségi csoport közül a cigány,18 német, szlovák és román kisebbségre terjedt ki.19 A kisebbségi önkormányzatok létrehozását lehetővé tévő 1993.
évi LXXVII. törvény életbe lépése után az adatfelvétel időpontjáig négy alkalommal (1994, 1998, 2002, 2006) tartottak kisebbségi önkormányzati választást.
A mintavételi eljárás során azokból a személyekből alakítottak ki mintát, akik e
négy választás során legalább háromszor települési, vagy legalább kétszer települési és egy alkalommal országos kisebbségi mandátumot szereztek. Az így
kialakított mintából a nemek aránya, a korösszetétel és a lakott település típusa
szerint reprezentatív mintát vettek.20 A felmérésben 522 fő – 219 cigány, 128
német, 122 szlovák és 53 román – vett részt.
A rendkívül terjedelmes, 190 kérdést tartalmazó kérdőív a demográfiai jellemzőkre vonatkozó kérdések mellett kitért a felmenők társadalmi-gazdasági
helyzetére, a háztartás-összetételre, a tevékenységtörténetre, a kapcsolati hálók
rendszerére, illetve az életmód és a társasági élet jellemzőire. Egy további kérdésblokk a nyíltan vállalt, illetve a latens értékek és attitűdök feltárására irányult.
Rákérdeztek továbbá a vagyoni helyzetre és a vallásra. Az adatfelvételre 2009
őszén került sor.
Az alábbiakban a demográfiai jellemzők áttekintése után három kérdéskörben
vizsgáljuk meg a négy kisebbségi csoport jellemzőit. A kérdőív a médiafogyasztással kapcsolatban két kérdést fogalmazott meg. Az első arra irányult, hogy a
kérdezett milyen napilapokból tájékozódik.21 A másik kérdés azt tudakolta, hogy
a válaszadó a nemzetiségi média orgánumai közül melyeket követi nyomon. 22
Ebben a tanulmányban a politikai színezetű lapok és a nemzetiségi média fo18

Tanulmányunkban igazodva a felmérés szóhasználatához, következetesen a cigány megnevezést
használjuk.
19
A 2001-es népszámlálás alapján az öt legnépesebb kisebbségi csoport száma a következő: cigány 205 720; német 120 344; szlovák 39 266; román 14 781; horvát 25 730.
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/24/tables/load1_1.html (Letöltve: 2014.05.09.)
Kisebbséghez tartozónak azt a személyt tekintjük, aki a 2001. évi népszámlálás nemzetiségre
vonatkozó négy kérdése (nemzetiség; kulturális értékhez, hagyományhoz kötődés; anyanyelv;
családi, baráti körben beszélt nyelv) közül legalább az egyik szerint egy adott kisebbséghez tartozónak vallotta magát.
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/24/24_bev.pdf. (Letöltve: 2014.05.09.)
20
Tóth – Vékás 2011a: i. m. 395–396.
21
A kérdőíven tíz, nyomtatott formában megjelenő újságot neveztek meg: Blikk, Bors, Magyar
Hírlap, Magyar Nemzet, Metro, Napi Gazdaság, Nemzeti Sport, Népszabadság, Népszava, Világgazdaság. További válaszlehetőségek: helyi, megyei lap; egyéb; nem olvas napilapot. Mivel
az elektronikus sajtó nem szerepelt válaszlehetőségként, az erre vonatkozó válaszok valószínűleg az egyéb kategóriába kerültek.
22
A kérdésre négy választ lehetett adni: csak az írott sajtót; csak az elektronikus médiát (TV,
rádió, internet); mindkettőt; egyiket sem.
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gyasztásának bemutatására szorítkozunk, de emellett kitérünk a sajtófogyasztási
szokások és a nemzetiségi hovatartozás összefüggéseinek vizsgálatára.
A kérdőív politikai kérdésblokkja tizenhárom kérdést tartalmazott. Rákérdeztek többek között a pártszimpátiára, a politikai nézetekre, az egykori és a jelenlegi politikai szerepvállalásra, a választási hajlandóság mértékére, illetve a pártpreferenciára. A politikához fűződő viszonyt a pártszimpátia, a politikai önbesorolás és a pártpreferenciára alapján fogjuk jellemezni. Megvizsgáljuk továbbá,
hogy ezek a tényezők milyen összefüggést mutatnak a nemzetiségi hovatartozással.
Az Európai Unióhoz fűződő viszony tekintetében négy kérdést fogalmaztak
meg a kérdőív szerkesztői. Először arról kellett nyilatkoznia a kérdezettnek,
hogy mennyire ért egyet a Magyarország uniós csatlakozására vonatkozó kijelentésekkel. Egy további kérdés arra várta a választ, hogy mit jelent a kérdezett
számára személyesen az EU. Végül az Európai Unió bővítéséről, illetve a szervezet fő céljáról kérdezték a kisebbségi vezetőket.

Demográfiai jellemzők
A felmérésben részt vevő kisebbségi vezetők több mint kétharmadát férfiak
alkotják. A cigány kérdezettek között a legnagyobb a férfi túlsúly, közöttük 81%
a férfiak aránya. A román képviselők kétharmadát, míg a német és szlovák kérdezettek alacsonyabb hányadát teszik ki a férfiak.
A kérdezett személyek átlagosan 53 évesek. Közel kétharmaduk a 40–59
évesek csoportjába tartozik, negyedük betöltötte a 60. életévét. A 40 év alatti
korosztály a válaszolóknak csupán 11%-át teszi ki. A fiatal korcsoport alacsony
részesedése összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy a mintába olyan személyek
kerültek be, akik legalább három ciklusban képviselői mandátumot szereztek. A
nemzetiségek kor szerinti összehasonlítása alapján megállapítható, hogy átlagosan a szlovákok és a románok a legidősebbek, ők 58, illetve 57 évesek. A német
válaszadók átlagosan 54 évesek, míg a cigányok a legfiatalabbak 49 éves átlagéletkorral. Míg a szlovák és a román válaszadók kétötöde a 60 éves és idősebbek
csoportjába tartozik, addig a németeknek a negyede, a cigányoknak pedig csak
13%-a számít idősnek. Ezzel szemben a 40 év alattiak hányada a cigányok körében a legmagasabb, 17%.
A cigány, német és szlovák kérdezettek körében a nők aránya a legfiatalabb
korcsoportban jóval magasabb, mint az idősebbek között. A román válaszolók
között egyáltalán nincs 40 év alatti nő, és 40 év alatti férfi is csak egy került a
mintába. Ugyanakkor a románok esetében is igaz, hogy a fiatalabb – a 40–59
éves – korcsoportban magasabb a nők aránya, mint a 60 éves és idősebbek között.
A kisebbségi vezetők többsége, közel 60%-a községben él. A vidéki városiak
aránya 35%-ot tesz ki, míg a fővárost csupán 6,5%-uk jelölte meg lakóhelyéül.
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A négy nemzetiség képviselői közül a szlovákok a legurbanizáltabbak, mivel
több mint fele városban, 15%-uk pedig a fővárosban él. A német válaszadók
jellemzően községekben és vidéki városokban élnek. A cigány és a román kisebbség képviselői között a legmagasabb a községekben élők aránya. A cigány
válaszadók kétharmada él falvakban és mindössze 2%-a a fővárosban. A román
képviselők között a községben élők magas aránya mellett ki kell emelni, hogy
8%-uk a fővárosban lakik.
A német, a szlovák és a román képviselők esetében a nők aránya a községekben a legmagasabb, a cigányoknál ezzel szemben a vidéki városokban élő nők
magasabb arányban képviseltetik magukat, mint a községekben élők.
A kisebbségi vezetők eltérő képzettségi mutatókkal rendelkeznek. A négy kisebbségi csoport képviselői közül a szlovák válaszadók a legiskolázottabbak.
Tagjainak kétharmada rendelkezik diplomával, ötödük érettségivel. A román és
a német kérdezettek több mint fele szintén rendelkezik felsőfokú végzettséggel,
míg a cigány válaszadóknak csak tizedéről mondható el ugyanez. Az általános
iskolai, vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők aránya a cigány válaszolók körében a legmagasabb, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a cigány
képviselők 27%-a rendelkezik legalább érettségivel.
A szlovákok körében a diplomás férfiak és nők aránya azonos, az érettségizett szlovák nők hányada pedig meg is haladja az érettségizett férfiakét. A német
felsőfokú végzettséggel rendelkező nők ugyancsak többen vannak, mint a diplomás férfiak. A cigányok esetében a nők aránya az általános iskolát be nem
fejezők és a diplomások körében a legmagasabb. Mindkét csoport harmadát
teszik ki a nők. A románoknál a szakiskolai végzettséggel rendelkezők között a
legmagasabb a nők aránya.
Míg a német, román és szlovák válaszadók körében a 40–59 évesek között a
legmagasabb a diplomások aránya, addig a cigány kérdezetteknél a 40–59 évesek és a 40 év alattiak körében azonos a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
hányada.
1. táblázat: A kisebbségi vezetők megoszlása nemzetiség és nemek szerint (%)

Férfi
cigány
német
román
szlovák
Összesen

Nő
80,8
57,0
66,0
53,3
67,0

19,2
43,0
34,0
46,7
33,0

Összesen
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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2. táblázat: A kisebbségi vezetők megoszlása nemzetiség és korcsoport szerint (%)

cigány
német
román
szlovák
Összesen

–39
17,4
8,7
1,9
5,8
11,0

40–59
69,9
65,4
58,5
53,7
63,8

60–
Összesen
12,8
100,0
26,0
100,0
39,6
100,0
40,5
100,0
25,2
100,0

Átlagéletkor
49
54
57
58
53

3. táblázat: A kisebbségi vezetők megoszlása nemzetiség és a lakott település típusa
szerint (%)

Budapest
cigány
német
román
szlovák
Összesen

2,3
4,5
8,2
15,4
6,5

Vidéki város

Összesen

Község

32,1
39,3
30,6
37,6
34,9

65,6
56,3
61,2
47,0
58,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4. táblázat: A kisebbségi vezetők megoszlása nemzetiség és iskolai végzettség szerint (%)

cigány

Általános
iskola 8.
évfolyamnál
alacsonyabb
8,2

német

1,6

0,0

15,6

30,5

52,3

100,0

román

1,9

5,7

17,0

20,8

54,7

100,0

szlovák

0,8

0,8

12,3

20,5

65,6

100,0

Összesen

4,2

13,8

22,6

21,6

37,7

100,0
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Általános
iskola 8.
évfolyam

Szakiskola

Érettségi

31,1

33,8

17,4

Egyetem
főiskola
Összesen
stb. oklevéllel
9,6
100,0

Médiafogyasztás
Rendszeres olvasási szokások23
Az olvasási szokások vizsgálatakor az alacsony esetszámokból adódó nehézségek kiküszöbölése érdekében a hasonló jellegű lapokat együttesen kezeltük.
Így a két jobboldali lap, a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet, illetve a két baloldali lap, a Népszabadság és a Népszava olvasására vonatkozó válaszokat öszszevontuk.24
A felmérésben részt vevők leginkább a helyi, megyei lapokból tájékozódnak,
több mint 60%-uk jelölte meg ezt a laptípust.25 Jóval kevesebben nyilatkozták,
hogy politikai színezetű lapokból tájékozódnak. A baloldali lapok valamivel
népszerűbbek, mint a jobboldaliak. A válaszadók negyede vásárol rendszeresen
baloldali lapokat, míg a jobboldali sajtókiadványokat a kérdezettek ötöde olvassa rendszeresen.26

23

A kérdőíven az egyes lapokra vonatkozóan a leggyakrabban, a még olvassa és a nem említi
válaszokat rögzítették. Rendszeres olvasás alatt a leggyakrabban és a még olvassa válaszok
együttesét értjük.
24
Gazdasági jellegű lapok a Napi Gazdaság és a Világgazdaság, a bulvársajtó kategóriába a Blikk,
a Bors és a Metro újságot soroltuk.
25
Összehasonlításként: 2009 második felében a 15 éves és idősebb lakosság körében a fizetős
laptípusok közül a megyei napilapok voltak a legnépszerűbbek. A felnőtt lakosság 28%-a olvasta ezeket a lapokat.
GfK Hungária-Ipsos, Nemzeti MédiaAnalízis 2009. II. félév
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=
http%3A%2F%2Fwww.mrsz.hu%2Fdownload.php%3Foid%3DTd2063829c17913f3a368293b
f3fa974%3Baid%3DT3296581971d92393b3a66e631bc7fdc&ei=W6uuU529D8HMygPHioGA
CA&usg=AFQjCNE4ybJZxEchmbB31NgZcN04lpkY7w&bvm=bv.69837884,d.bGQ. (Letöltve: 2014.06.28.)
26
Összehasonlításként: 2009 második felében a 15 éves és idősebb lakosság 3,2, míg a válaszolók
22,6%-a tájékozódott a Népszabadságból. Ugyanebben az időszakban a felnőtt lakosság 2,2, a
válaszolók 16,3%-a olvasta a Magyar Nemzetet.
Ipsos–GfK Hungária: Nemzeti Médiaanalízis, 2009. II. félév

http://www.mediapiac.com/digitalis-lap/2010-4-szam/A-kozeleti-lapok-helyzete-acsokkeno-politikai-erdeklodes-idejen/655/ (Letöltve: 2014.06.28.)
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1. ábra: Rendszeres olvasási szokások (%)27

Az egyes nemzetiségek válaszait összehasonlítva megállapítható, hogy baloldali lapokat a szlovák és a román válaszadók nagyobb hányada vásárol, mint a
német és a cigány képviselőké. A szlovákok harmada, a románok több mint negyede olvassa rendszeresen a baloldali sajtótermékeket, míg a német és a cigány
válaszadóknak csak valamivel több mint ötödéről mondható el ugyanez.

2. ábra: Baloldali lapok olvasása (%)28

27
28

N=522
N=522; sig=0,034
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A jobboldali sajtótermékek elsősorban a németek és szlovákok között népszerűek. Mindkét nemzetiségből a válaszadók több mint negyede nyilatkozta,
hogy rendszeresen tájékozódik a jobboldali napilapokból. A cigány és román
válaszadók körében ennél jóval alacsonyabb arányok mutatkoznak.

3. ábra Jobboldali lapok olvasása (%)29
A négy kisebbség közül egyedül a németek körében népszerűbbek a jobboldali sajtótermékek a baloldaliaknál (jobboldali 30,5%; baloldali 21,9%), a többi
kisebbség válaszadóinál rendre a baloldali lapokat olvasók aránya a magasabb.
Azaz a mellett, hogy az összehasonlítás alapján a németek után a szlovákok tűnnek a jobboldali sajtótermékek legaktívabb fogyasztóinak, közöttük is többen
vannak azok, akik a baloldali lapokat vásárolják.

A nemzetiségi média nyomon követése
A médiafogyasztással kapcsolatos másik kérdésre a válaszadók túlnyomó
többsége (92%) azt válaszolta, hogy valamilyen formában figyelemmel kíséri a
nemzetiségi médiát.
A németek és a szlovákok közel háromnegyede mind az írott, mind az elektronikus sajtót követi. A román válaszolók kevesebb, mint kétharmada, a cigányok kevesebb, mint fele válaszolta ugyanezt. Véleményünk szerint az írott és az
elektronikus média együttes nyomon követése jelenti a legmagasabb aktivitási
szintet, így ez alapján a szlovák és a német képviselőket tekintjük a legaktívabbnak. Azt azonban nehéz lenne eldönteni, hogy azok a válaszadók aktívabbak-e,
akik csak az írott, vagy azok, akik csak az elektronikus sajtót kísérik figyelemmel. Az interneten történő tájékozódás jelenthet magasabb aktivitási szintet,
Szignifikáns a kapcsolat két változó között, ha legfeljebb 5% valószínűséggel kaphatnánk
pusztán a mintavételi hibából eredően olyan erős összefüggést, amilyet megfigyeltünk. Babbie,
Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 2003. 715.
29
N=522; sig=0,000
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mint a nyomtatott sajtó kizárólagos használata. Ezért a nemzetiségek médiafogyasztási aktivitása e válaszok alapján nem hasonlítható össze.
Figyelemre méltó, hogy a szlovák és a német képviselők által adott válaszok
hasonló mintázatot mutatnak. Többségük az elektronikus és az írott sajtót is
nyomon követi, jóval kevesebben csak az elektronikus, illetve csak az írott sajtót
figyelik, míg a nemzetiségi média iránt érdektelenek aránya elenyésző. A cigány
és a román kérdezetteknek ezzel szemben több mint tizede nyilatkozta, hogy
nem követi nyomon a nemzetiségi média orgánumait.

4. ábra: Nemzetiségi média nyomon követése (%)30

A politikához fűződő viszony
Pártszimpátia
A kérdőív politikai beállítódásra irányuló kérdései közül az első azt tudakolta, hogy a kérdezett mennyire tartja rokonszenvesnek az egyes pártokat.31 A
pártszimpátiára vonatkozó válaszok értékelésénél figyelembe kell venni a felmérés idején aktuális eseményeket, mivel ezek nagymértékben befolyásolhatják a
pártok megítélését. Ahogy fentebb említettük, a kisebbségi vezetők megkérdezésére 2009 őszén, a 2010. évi országgyűlési választások előtt fél évvel került sor.
2009 a magyar politikai életben alapvető változásokat hozott. A tavaszi kormányválság következtében az MSZP nagymértékben meggyengült, de az év
30
31

N=521; sig= 0,000
A kérdőív nyolc pártot sorolt fel: Fidesz, MSZP, SZDSZ, MDF, KDNP, Jobbik, MIÉP, Munkáspárt.
A pártok iránti rokonszenv mérésére egy hétfokú skálát alkalmaztak.
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folyamán az SZDSZ és az MDF is összeomlott.32 Ugyanakkor a parlamenti ellenzék, a Fidesz jelentősen megerősödött, továbbá politikai tényezővé vált a
radikális jobboldali vonalat képviselő Jobbik is.33 Az erőviszonyok tehát megváltoztak, a 2000-es évek elejétől jellemző – a Fidesz és az MSZP dominanciájára épülő – kétpólusú rendszer felbomlott.34
A kisebbségi vezetők válaszaiból a pártokkal szembeni általános bizalmatlanság rajzolódik ki. A kérdőív által megnevezett pártokat a Fidesz kivételével a
válaszadók többsége inkább ellenszenvesek tartotta. A legmagasabb arányban a
szélsőséges nézeteket valló pártokat, a MIÉP-et, a Jobbikot és a Munkáspártot
utasították el. Csupán a Fidesz esetében volt magasabb a szimpatizánsok aránya
az elutasítókéhoz képest. A Fideszt a válaszadók közel fele, a KDNP-t és az
MSZP-t 17%-a tartotta rokonszenvesnek, a többi párt esetében a szimpatizánsok
aránya 5% alatt maradt.

5. ábra: Pártszimpátia (%)

32

Navracsics Tibor: A kormányzás 2009-ben: az összeomlás éve. In: Sándor Péter – Vass László
(szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja
Alapítvány, Budapest, 2010. 155–158.
33
Giro-Szász–Héjj–Schultz: Fidesz, 2009. In: Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország
politikai évkönyve 2009-ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest,
2010. 33.
34
Juhász Attila: A Jobbik politikájának szerepe a pártrendszer változásában – különös tekintettel a
cigánybűnözés-kampányra. In: Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, 2010. 61.
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A válaszadók nemzetiségi hovatartozása szignifikáns összefüggést mutat a
pártok iránt táplált rokonszenvvel. Az ellenszenv és rokonszenv osztályzatok
átlagai alapján megállapítható, hogy a Fidesszel leginkább a cigány válaszadók
szimpatizálnak. A németek által adott válaszok szintén enyhe szimpátiára utalnak, míg a szlovák és még inkább a román kérdezettek elutasítják a Fideszt. 35
2009 őszén az országos elit körében a Fidesz szimpátiaindexe 3,4-es értéket
mutatott.36 Vagyis a cigány, német és szlovák képviselők rokonszenvesebbnek, a
románok ellenszenvesebbnek tartották a pártot, mint az országos elit.

6. ábra: Fidesz szimpátia, átlag37

Az újságolvasási szokások és a pártok iránt táplált rokonszenv közötti összefüggés vizsgálatánál38 az volt a feltevésünk, hogy a jobboldali sajtó olvasása
pozitív, a baloldali sajtó olvasása negatív kapcsolatot fog mutatni a Fidesz iránt
táplált rokonszenv növekedésével.
A vizsgálat szerint a német és a szlovák kérdezettek magatartása mutatkozik
következetesnek. E két nemzetiség esetében a jobboldali sajtó olvasása közepes
35

A hétfokú skálán az egyes érték az egyáltalán nem rokonszenves, a hetes a nagyon rokonszenves, a négyes a rokonszenves is meg nem is jelentés hordozta.
36
Girst Noémi – Keil András: Zavar a fejekben? – A magyarországi elitek és a politika 2009-ben.
In: Kovách Imre (szerk.): Elitek a válság korában. Argumentum, Budapest, 2011. 326.
37
cigány N=212; német N=116; román N=50; szlovák N=116
sig=0,000
38
Az összefüggést korrelációval vizsgáltuk meg.
Korreláció: a változók közötti lineáris kapcsolat szorosságát és irányát mutatja meg. A korrelációs együttható értékei: 0–0,2: gyenge pozitív; 0,2–0,7: közepes pozitív; 0,7-1: erős pozitív; (0,2)–0: gyenge negatív; (-0,7)–(-0,2): közepes negatív; (-1)–(-0,7): erős negatív. Sajtos László
– Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea. Budapest, 2007. 204−205.
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erősségű pozitív,39 a baloldali lapok olvasása közepes erősségű negatív40 kapcsolatot mutat a pártszimpátia növekedésével.
A szimpátiaértékek alapján a második helyet az MSZP foglalja el a pártok sorában, igaz, a válaszadóknak csak kevesebb, mint ötöde tartotta rokonszenvesnek. A nemzetiségek összehasonlításából jól látszik, hogy mind a négy kisebbség tagjai inkább ellenszenvesnek találják a pártot, hiszen az átlagok a négyes
érték alatt maradnak. A legkevésbé a románok, illetve a szlovákok utasítják el az
MSZP-t. Ahogy korábban láttuk, e két kisebbség tagjai körében voltak a legnépszerűbbek a baloldali sajtókiadványok.
2009 őszén az országos elit körében az MSZP szimpátiaindexe 2,8-as értéket
mutatott.41 Ezt azt jelenti, hogy a román és szlovák képviselők kevésbé tartották
ellenszenvesnek, míg a cigány és német válaszolók ellenszenvesebbnek találták
a pártot, mint az országos elit.

7. ábra: MSZP szimpátia, átlag42

Az MSZP iránt táplált rokonszenv és az újságolvasási szokások összefüggésének vizsgálatánál arra számítottunk, hogy a baloldali sajtó vásárlása pozitív, a
jobboldalié negatív kapcsolatot fog eredményezni. Ebből a szempontból csupán
39

németek: 0,338**; szlovákok: 0,269** (**A korreláció legalább 1%-os szignifikanciaszint
mellett elfogadható.)
40
németek: –0,335**; szlovákok: –0,246** (**A korreláció legalább 1%-os szignifikanciaszint
mellett elfogadható.)
41
Girst – Keil 2011: i. m. 326.
42
cigány N=211; német N=117; román N=50; szlovák N=116
sig=0,000
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a szlovák válaszadók magatartása következetes, csak náluk mutatható ki mind a
két összefüggés: a párt iránti szimpátia együtt jár a baloldali sajtó fogyasztásával
és a jobboldali lapok mellőzésével.43

Politikai önbesorolás
A pártszimpátiára vonatkozó kérdések után a kérdőív szerkesztői arra kérték
a válaszadót, hogy helyezze el saját politikai nézeteit egy olyan kilencfokú skálán, ahol az egyes érték a jobboldali, a kilences a baloldali pólust jelöli. Az átlagok tanúsága szerint míg a németek és a cigányok inkább jobboldalinak, addig a
románok és a szlovákok inkább baloldalinak tartották magukat. Ez egybecseng a
pártszimpátia vizsgálatánál tett megállapításokkal. Hozzá kell tenni azonban,
hogy a szlovákoknál csak enyhe baloldali beállítódásról beszélhetünk.
2009 őszén az országos elitek politikai önbesorolásra vonatkozó átlagpontszámai szintén enyhe baloldali beállítódásra utalnak.44

8. ábra: Politikai önbesorolás, átlag45

A politikai beállítódás és a sajtófogyasztási szokások összefüggéseinek vizsgálata a német és a szlovák nemzetiségűek következetes magatartását támasztja

43

jobboldali lapok: –0,241*; baloldali lapok: 0,281* (* A korreláció legalább 5%-os
szignifikancia szint mellett elfogadható.)
44
Politikai elit: 5,2; kulturális elit: 5,2; gazdasági elit: 5,43. Girst – Keil 2011: i. m. 318.
45
cigány N=202; német N=118; román N=49; szlovák N=118
sig=0,000
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alá. A jobboldali beállítódás a jobboldali, a baloldali beállítódás pedig a baloldali
sajtó fogyasztásával mutat összefüggést.

Pártpreferencia a kisebbségi vezetők körében 2006-ban és 2009ben46
Az előzőekben pártszimpátiáról volt szó, ami az egyes pártok iránt táplált rokonszenv, illetve elutasítottság fokát kívánja lemérni. Ettől megkülönböztetjük a
pártpreferencia fogalmát, mely arra utal, hogy a kérdezett mely pártra szavazna,
ha a következő vasárnap parlamenti választások lennének. Jelen tanulmányban a
pártpreferencia fogalmának egy szélesebb értelmezését használjuk és az aktuális
preferencián kívül az utólag felidézett szavazatokat is itt tárgyaljuk.47
A kisebbségi vezetők válaszai alapján elmondható, hogy 2006-ban a Fidesz
elsősorban a németek és a cigányok szavazataira számíthatott. A németek több
mint kétharmada, a cigányoknak 58%-a válaszolta, hogy a Fideszre voksolt. Az
MSZP-re ezzel szemben a román és a szlovák képviselők szavaztak a legmagasabb arányban. A román válaszadók 61%-a, de a szlovákoknak is közel fele az
MSZP-re szavazott 2006-ban.48
A 2009-es pártpreferenciát mérő kérdésre a 2006-oshoz hasonló válaszok érkeztek. A Fidesz a felmérés idején is elsősorban a német és a cigány válaszadók
támogatását élvezte. A németek több mint háromnegyede, a cigányok 70%-a,
továbbá a szlovák válaszadóknak csaknem fele szintén a Fideszre szavazott volna. 2006-hoz képest mind a négy kisebbség esetében növekedett a Fideszt támogatók aránya. A cigányok esetében több mint tíz százalékpontos volt a növekedés.
Az MSZP-re 2009-ben a román képviselők 57%-a szavazott volna, míg a
szlovákoknak csak jóval kisebb aránya (37%). A cigány és a német válaszadók
körében volt a legalacsonyabb az MSZP támogatottsága. 2006 és 2009 között az
MSZP-t támogatók aránya mind a négy kisebbségi csoport esetében csökkent.
Ennek mértéke a románoknál volt a legkisebb, csupán négy százalékpont, míg a

46

A kérdőíven szereplő kérdések a következők: Szavazott-e, és ha igen, melyik pártra 2006-ban az
országos parlamenti választásokon?; Ha jövő vasárnap parlamenti választások lennének, Ön
melyik párt listájára szavazna? Mindkét kérdés nyitott volt, azaz nem olvastak fel válaszlehetőségeket.
47
Angelusz Róbert – Tardos Róbert: „Rejtőzködő szavazatok” és a társadalmi-politikai miliő – a
latenciaprobléma vizsgálatának egy megközelítése. In: Angelusz Róbert – Tardos Róbert
(szerk.): Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertani kérdései. Demokrácia Kutatások
Magyar Központja Alapítvány, Budapest, 2006. 113.
48
2006-ban az országgyűlési választásokat az MSZP nyerte meg. A baloldali párt a szavazatok
48,19%-át szerezte meg, a második helyen végző Fidesz-KDNP 42,49%-os eredményt ért el.
http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/44/44_0.html. (Letöltve: 2014.05.10.)
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többi kisebbség esetében a csökkenés meghaladta a tíz százalékpontot. Ez alapján tehát a románokat tekinthetjük az MSZP legbiztosabb szavazóinak.
A két legnagyobb párt támogatottsága a cigány, a német és a román válaszadóknál nem mutatott alapvető változást a 2006 és 2009 között eltelt három évben. A cigányok és a németek mindkét időmetszetben inkább a Fideszt, a románok inkább az MSZP-t támogatták. A szlovákok viszont 2006-ban még az
MSZP-t, 2009-ben viszont már a Fideszt támogatták magasabb arányban. Mint
fentebb láttuk, a szlovák válaszadók a politikai önbesorolásnál enyhén baloldalinak vallották magukat, illetve körükben a baloldali sajtó népszerűbbnek mutatkozott a jobboldalinál. Az inkoherencia abból adódhat, hogy az önbesorolásnál a
szlovák válaszadók 30%-a semlegesnek vallotta magát és előfordulhat, hogy
ezek a képviselők egy következő vasárnapi választáson inkább a Fideszre voksolnának.

9. ábra: Pártpreferencia 2006, 2009 (%)49

2006-ban az országos politikai elit 27,2%-a szavazott a Fideszre, 31,4%-a az
MSZP-re. 2009-ben közülük 27,3%a szavazott volna a Fideszre, 23,2%a az
MSZP-re.50 A felmérés idején tehát mind a négy kisebbségi csoport vezetői magasabb arányban szavaznának a Fideszre, mint az országos politikai elit. Az
MSZP-nek a román és a szlovák képviselők között nagyobb a szavazótábora,
mint az országos politikai elit körében.
2009 októberében a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet a Fidesznek
44, az MSZP-nek 13%-os támogatottságot mért. Vagyis a Fidesznek csak a ro49

2006: cigány N=189; német N=97; román N=36; szlovák N=93. sig=0,000
2009: cigány N=172; német N=88; román N=28; szlovák N=76. sig=0,000
50
Girst – Keil 2011: i. m. 325-326.
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mán, az MSZP-nek pedig csak a német képviselők körében alacsonyabb a támogatottsága, mint a lakosság körében.51

Az Európai Unióhoz fűződő viszony
Hazánkban 2003. április 12-én népszavazást tartottak az Európai Unióhoz való csatlakozásról. Miután az érvényesen szavazó választópolgárok 83,76%-a a
csatlakozás mellett tette a voksát,52 Magyarország 2004. május 1-jén az Európai
Unió tagja lett. A felmérés résztvevőinek tehát a csatlakozás hatásait, előnyeit és
hátrányait több mint öt éves tapasztalat alapján kellett megítélnie.
A kérdőív egy négy kérdésből álló blokkja arra keresi a választ, hogy miként
gondolkodnak az interjúalanyok Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásáról. Ennek feltárásához a szerkesztők pozitív és negatív állításokat fogalmaztak meg, melyeket az alábbi táblázatok tartalmaznak.53
A csatlakozás előnyeit kifejező első két válasznál egyik kisebbség esetében
sem haladják meg az átlagok a semleges álláspontot jelölő hármas értéket. Vagyis összességében a kérdezettek inkább borúlátóak a csatlakozással kapcsolatban. A legkevésbé a románok és a szlovákok értékelése mutat negatív képet. A
harmadik pozitív tartalmú állítás különbözik az előző kettőtől, mivel ez nem
Magyarország Európai Uniós tagságának értékelésére, hanem a szervezet sikerességébe vetett hitre irányul. Elsősorban a cigány és a szlovák válaszadók támogatják az EU katonai és külpolitikai súlyának növekedését az Egyesült Államokkal szemben.
5. táblázat: Vélemény a csatlakozásról I, átlagok
Állítás
Az Európai Unióhoz való csatlakozás
után Magyarország gyors ütemben zárkózott fel Európa fejlett részéhez
A csatlakozás felértékelte Magyarországot a világban
Jó lenne, ha az Európai Unió katonai és
külpolitikai értelemben az USA ellensúlyává válna a világban
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http://www.median.hu/galeria-popup.ivy?artid=c5e09f73-9710-4461-ac6eac7b4f09db27&amp;pos=2
(Letöltve: 2014.06.28.)
52
A népszavazásra bocsátandó kérdés: "Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai
Unió tagjává váljon?" www.valasztas.hu/hu/ovb/47/47_0.html. (Letöltve: 2014.05.07.)
53
A válaszadónak egy ötfokú skálán kellett megjelölnie, hogy milyen mértékben ért egyet az adott
kijelentéssel. A skálán az egyes érték jelentette azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, az ötös azt,
hogy teljesen egyetért.
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A negatív tartalmú állításoknál a válaszok átlagértékei esetenként a köztes jelentésű hármas érték alatt maradnak. Ez azt jelenti, hogy a negatív állítások elutasítása jobban jellemzi a válaszadókat, mint a pozitívak elfogadása. Az ország
függetlenségének csorbulásával és az EU-n belüli másodrendű helyzettel a románok és a cigányok értenek inkább egyet, míg a németek és a szlovákok derűlátóbbak.
6. táblázat: Vélemény a csatlakozásról II, átlagok
Állítás
Az Európai Unióba való belépés az
ország függetlenségét jelentősen csorbította
Magyarország csak másodrendű tagja
az Európai Uniónak

cigány

német

román

szlovák

3,50

2,83

3,41

2,91

3,69

3,25

3,27

3,18

A magyar árucikkek versenyképességét illetően mind a négy nemzetiség
képviselői inkább elutasítják a negatív megítélést. A szlovák és a német válaszadók értenek a legkevésbé egyet a magyar árucikkek minőségének kritikájával.
Nemzeti értékeink védelme mellett mind a négy nemzetiség képviselői határozottan kiálltak. Leginkább a cigány válaszadók ítélték meg úgy, hogy az uniós
tagság másodrendű a nemzeti értékekhez képest. Ugyanakkor a németek, a szlovákok és a románok válaszai is viszonylag magas átlagot mutatnak.
7. táblázat: Vélemény a csatlakozásról III, átlagok
Állítás
A magyar árucikkek nem versenyképesek a nyugat-európai termékekkel
A nemzeti értékeink védelme fontosabb,
mint az Európai Uniós tagság

cigány

német

román

szlovák

2,85

2,71

2,75

2,54

4,15

3,53

3,45

3,50

Az előzőekben bemutatott állításokkal tehát azt kívánták lemérni, hogy a
kérdezettek hogyan látják hazánk helyzetét az Európai Unióban. A következőkben azt vesszük szemügyre, hogy az EU csatlakozás ellen megfogalmazott kijelentésekről együttesen hogyan nyilatkoztak a kérdezettek.54 Az EU-val szembeni

54

A változókból főkomponenst hoztunk létre. A főkomponens-elemzés egy olyan statisztikai
eljárás, amely egy változószettet alakít át lineáris transzformáció segítségével egy, az eredetinél
kisebb számú, új változószetté. Székelyi Mária – Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez.
Typotex, Budapest, 2008. 18.
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szkepticizmust közvetítő változó három állítást tartalmaz: az EU-ba való belépés
az ország függetlenségét jelentősen csorbította; Magyarország csak másodrendű
tagja az EU-nak; a nemzeti értékeink védelme fontosabb, mint az EU-s tagság.
Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a négy nemzetiség közül egyedül a cigányok látják károsnak a tagságot hazánk számára (pozitív átlag). A szlovák és a
német válaszadók ezzel szemben a csatlakozás negatív hatásait nem látják bizonyítottnak (negatív átlagok). A románok ugyan kevésbé határozottan, de a szlovák és a német képviselőkhöz hasonlóan a csatlakozás előnyei mellett foglalnak
állást.
8. táblázat: Az EU csatlakozással nem ért egyet55
Átlag
,343
-,270
-,080
-,282
,000

cigány
német
román
szlovák
Összes

Válaszadók száma
208
125
51
119
503

pozitív értékek: csatlakozás elutasítása
negatív értékek: csatlakozás támogatása
Mivel a nemzetiségi hovatartozás és az uniós csatlakozás támogatását jelentő
válaszok között nem mutatkozott szignifikáns kapcsolat, csoportokat hoztunk
létre az unió támogatóiból, ellenzőiből, illetve azokból, akik ambivalensen nyilatkoztak a kérdés kapcsán.56 A csoportokba rendeződés alapján megállapítható,
hogy a csatlakozás negatív hatását többen látják bizonyítottnak, mint az előnyeit.
Míg a kisebbségi vezetők 43%-a nem helyesli a csatlakozást, addig csak 33%-uk
EU-párti.
9. táblázat: Csoportok az EU-pártiakból és az ellenzőkből

Gyakoriság
EU csatlakozás ellen
Egyet is ért meg nem is
EU csatlakozás mellett
Összesen

208
113
158
479

%
43,4
23,6
33,0
100,0

A csatlakozás támogatását kifejező pozitív tartalmú állításokból létrehozott főkomponens nem
mutatott szignifikáns összefüggést a nemzetiségi hovatartozással, ezért ennek bemutatását mellőzzük.
55

sig = 0,000

56

Ehhez a klaszterelemzés módszerét használtuk. A klaszterelemzés egy dimenziócsökkentő
eljárás, melynek során a megfigyelteket csoportosítani kívánjuk oly módon, hogy az egy csoportba tartozók minden változó mentén közel legyenek egymáshoz, és mindegyik más csoporttól, klasztertől távol essenek. Székelyi – Barna 2008: i. m. 109.
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Az így kialakított csoportok nemzetiségi összetételét vizsgálva megállapítható, hogy átlagosan a cigány kérdezettek a leginkább EU-szkeptikusnak és a román válaszadók is inkább a csatlakozás ellen foglalnak állást (kettes alatti átlagok). A német kérdezettek inkább a csatlakozás előnyeit látják. A leghatározottabban a szlovák válaszadók támogatják a tagságot (kettes feletti átlagok).

10. ábra: Csoportok az EU mellett és ellen nemzetiségek szerint, átlag57

A fentiekből összességében megállapítható, hogy a szlovák és a német kisebbségi vezetők támogatják Magyarország EU-tagságát, a cigány kérdezettek
viszont ellene vannak. A román képviselők válaszaiban némi ellentmondás mutatkozik, náluk egyértelmű preferencia nem állapítható meg.
Az Európai Unióhoz fűződő viszony mérésére szolgáló másik kérdés így
hangzott: Mit jelent Önnek személyesen az Európai Unió? A válaszadónak tizenhárom pozitív, illetve negatív tartalmú lehetőség közül kellett kiválasztana
azt az öt dolgot, amit a legjellemzőbbnek tart.
A válaszadók az utazás, tanulás és a munkavállalás szabadságát tartották az
Európai Unió legfontosabb pozitív hozadékának. Emellett sokan jelölték meg a
demokráciát, a katonai biztonság növekedését és a kulturáltabb, civilizáltabb
emberi viszonyokat.

57

sig =0,000

318

10. táblázat: Az Európai Unió pozitív hozadékai (%)
1.

Utazás, tanulás, munkavállalás szabadsága az
Európai Unió országaiban

66,0

2.

Demokrácia

44,1

3.

Az ország nagyobb katonai biztonsága

36,4

4.

Kulturáltabb, civilizáltabb emberi viszonyok

30,8

5.

Gazdasági jólét

19,3

6.

Szociális biztonság

18,3

7.

A bűnözés csökkenése

16,0

Az unós tagsággal járó hátrányok közül a legtöbben a munkanélküliséget említették. Továbbá sokan tartják a csatlakozás negatív velejárójának az elhatalmasodó bürokráciát és a közpénzek pazarlását. Számos jelölést kapott az idegenek
beáramlása.
11. táblázat: Az Európai Unió negatív hozadékai (%)
1.

Munkanélküliség

64,2

2.

Túl sok bürokrácia

52,7

3.

Közpénzek pazarlása

50,0

4.

Idegenek beáramlása

39,1

5.

A nemzeti sajátosságok elvesztése

29,0

6.

Függetlenség elvesztése

28,5

A kisebbségi vezetők válaszainak összehasonlítása céljából megvizsgáltuk,
hogy mely EU-ra vonatkozó pozitív és negatív tartalmú válaszok járnak együtt a
leggyakrabban.58 A hét pozitív jellemzőből a bűnözés csökkenése, a gazdasági
jólét és a szociális biztonság tömöríthető egy új változóba. Összességében ez a
változó arról árulkodik, hogy az Unió mennyiben jelent egyéni biztonságérzetet
a válaszadó számára. Az alábbi táblázatból leolvasható, hogy elsősorban a román, másodsorban pedig a cigány válaszadók érzik úgy, hogy egyéni biztonságérzetük növekedett a csatlakozással. A szlovák és a német képviselők egyéni
biztonságérzetére ezzel szemben nem volt hatással a csatlakozás. Ez abból adódhat, hogy a német és a szlovák kisebbségi vezetők iskolázottságuknál és urbanizáltságuknál fogva biztosabb gazdasági és szociális háttérrel rendelkezhetnek.

58

A főkomponens-elemzés módszerével hoztunk létre három új változót.
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12. táblázat: Egyéni biztonságérzet 59
Átlag
cigány
német
román
szlovák
Összes

,218
-,274
,273
-,229
,000

Válaszolók száma
219
125
53
122
519

pozitív átlag: egyéni biztonságérzet növekedése
A kérdezettek gyakran említették egyszerre a demokrácia, a kulturáltabb, civilizáltabb emberi viszonyok, valamint az utazás, tanulás, munkavállalás szabadsága az Európai Unió országaiban lehetőséget. Ezek az értékek azt jelentik,
hogy a válaszadók az egyéni szabadságjogok megvalósulását és a nyugati típusú
értékek beáramlását tartják a csatlakozás legfőbb hozadékénak. A német nemzetiségű válaszadóknál jelenik meg legerőteljesebben ez a gondolat, de a szlovákok is hasonló módon vélekednek. A cigányok és a románok viszont nem vélik
úgy, hogy a csatlakozással egyéni szabadságuk növekedett volna.
13. táblázat: Egyéni szabadság60

cigány
német
román
szlovák
Összes

Átlag
-,190
,258
-,188
,159
,000

Válaszolók száma
219
125
53
122
519

pozitív átlag: egyéni szabadságérzet növekedése
A kérdőíven szereplő hat negatív jellemzőből a következő ötöt viszonylag
gyakran jelölték meg együttesen a válaszadók: a nemzeti sajátosságok elvesztése, függetlenség elvesztése, idegenek beáramlása, közpénzek pazarlása, munkanélküliség. E lehetőségek együttes megjelölése azt sugallja, hogy a válaszadók
szerint az EU-csatlakozás káros hatással volt mind a nemzeti, mind az egyéni
sors alakulására. A legkevésbé a románok és a németek, de a szlovákok sem
vélnek összefüggést felfedezni az uniós tagság és a sanyarú nemzeti, illetve
egyéni sors között. Csupán a cigány képviselők válaszai mutatják ennek ellenkezőjét.
59
60

sig=0,000
sig=0,000
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14. táblázat: Borúlátás a nemzeti és egyéni sors tekintetében61
Átlag
cigány
német
román
szlovák
Összes

,166
-,126
-,127
-,114
,000

Válaszolók száma
219
125
53
122
519

pozitív átlag: borúlátás
Vagyis úgy tűnik, hogy a négy kisebbség közül a cigányokat tekinthetjük leginkább EU-szkeptikusnak, a többi három nemzetiség tagjai nem látják a csatlakozást károsnak. Ez a cigány válaszadók esetében némi ellentmondásra utal,
mivel egyszerre kötik az Unióhoz egyéni biztonságérzetük erősödését, valamint
a nemzeti és egyéni sors kedvezőtlen alakulását. Véleményünk szerint a cigány
válaszadók magatartását a Lengyel György által puha euroszkepticizmusként
definiált fogalommal lehet jellemezni. Lengyel a puha euroszkepticizmus alatt
az olyan pragmatikus-utilitarista szempontokat érti, amelyek a helyzet javulásával maguk is könnyen változhatnak. Ettől megkülönbözteti a kemény
euroszkepticizmust, amely inkább a szimbolikus, ideológiai vagy érzelmi alapú
elutasításra utal. Ez utóbbi valószínűleg nehezebben változik.62
Összegzésként tehát elmondhatjuk, hogy az egyéni biztonságérzetet elsősorban a románok és a cigányok, az egyéni szabadságot a németek és a szlovákok, a
nemzeti és egyéni sors kedvezőtlen alakulását a cigányok kötik az Európai Unióhoz.
Az integrációs folyamatokhoz fűződő viszony és az EU fő célja
A kérdőíven az EU-s csatlakozással kapcsolatban további két kérdés szerepelt. A kisebbségi vezetőknek az integrációs folyamatokra, illetve a szervezet fő
céljára vonatkozó két-két állításról kellett eldönteniük, hogy melyik közelíti meg
jobban a véleményüket. Az első állításpár a következőképpen hangzott: Az EUban az integrációnak tovább kell folytatódnia; Az EU már így is túlságosan egységesített.
A válaszadók fele az integráció folytatása mellett tette le a voksát, ellenvéleményt közel 30% fogalmazott meg.63 Viszonylag sokan tartoznak a bizonytalanok csoportjába. A válaszadók ötöde nyilatkozta, hogy mindkettő állítás, vagy
egyik állítás sem áll közel a véleményéhez.
61

sig=0,014

62

Lengyel 2010: i. m. 224
63
Összehasonlításként: az országos politikai elit 71%-a helyesli az integráció folytatását, 12,9%-a
van ellene. Girst – Keil 2011: i. m. 331.
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15. táblázat: Integrációs folyamatokhoz fűződő viszony
Gyakoriság
Az EU-ban az integrációnak tovább kell folytatódnia
Az EU már így is túlságosan egységesített
Mindkettő
Egyik sem
Összesen

%

249

49,7

148
73
31
501

29,5
14,6
6,2
100,0

Az alábbi nemzetiségi bontás azt mutatja, hogy az integráció folytatását a
német és a szlovák nemzetiségűek magasabb aránya támogatja, mint a cigány és
a román válaszadóké. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy mind a négy nemzetiség képviselőinek közel fele vagy több mint fele integrációpárti. Ezzel szemben
azt, hogy az Európai Unió már így is túlságosan egységesített, a cigány válaszadók harmada, a német és szlovák válaszadók több mint negyede, a románok
közel negyede gondolja.
A románok negyede, a szlovákok ötöde, a cigány és a német válaszadók több
mint tizede jelölte meg a mindkettő választ, mely szerint az integráció bővítésének támogatása mellett egyidejűleg azt gondolják, hogy az EU már így is túlságosan egységesített. Meglátásunk szerint ez arra utal, hogy a válaszadók számára
nem volt világos a feltett kérdés és arra figyelmeztet, hogy az EU megítélését
jelentősen befolyásolhatja a tájékozottság szintje.

11. ábra: Integrációs folyamatokhoz fűződő viszony nemzetiségek szerint (%) 64

64

sig=0,024
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A második állításpár az Európai Unió fő céljára vonatkozott: Az EU fő célja
az kellene legyen, hogy az európai gazdaság versenyképesebbé váljon a világpiacon; Az EU fő célja az kellene legyen, hogy jobb szociális biztonságot kínáljon
összes állampolgára számára.
A kisebbségi vezetők 45,5%a véli úgy, hogy a szervezetnek elsősorban a
szociális biztonságra kellene fókuszálnia, harmaduk szerint pedig a gazdasági
versenyképesség növelése lenne az elsődleges feladat.65 A válaszadók több mint
ötöde gondolja úgy, hogy a versenyképesség növelése mellett a szociális biztonság garantálása egyszerre kellene, hogy az EU fő célja legyen.
16. táblázat: Az EU fő célja
Gyakoriság
Az európai gazdaság versenyképességének növelése
Jobb szociális biztonság
Mindkettő
Egyik sem
Összesen

%

169

32,8

235
107
5
516

45,5
20,7
1,0
100,0

A nemzetiségi bontás arról árulkodik, hogy a szervezettől jobb szociális biztonságot a románok és a cigányok több mint fele (57%, 51%) vár el, de a németek és a szlovákok esetében is közel 40%-os arány mutatkozik. A négy nemzetiség közül a németek és a szlovákok között vannak a legtöbben, akik az európai
gazdasági versenyképességet fontosnak tartják. Ugyanakkor a cigányoknak és
románoknak is több mint negyede ezt az álláspontot képviseli.
Mindkét célkitűzést egyaránt fontosnak tartja a szlovákok 29 és a németek
23%-a, míg a cigányoknál és a románoknál kevesebben vélekednek így (17%,
11,8%).

65

Összehasonlításként: az országos politikai elit 44,6%-a támogatja az európai gazdaság versenyképességének növelését, 16,6%-ához a szociális Európa megközelítés áll közel. Girst – Keil
2011: i. m. 332.
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12. ábra: Az EU fő célja nemzetiségek szerint (%)66

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a németek és szlovákok körében
többen vélik fontosnak az európai gazdaság versenyképességének növelését,
mint a cigány és a román válaszadók között. Ugyanakkor a németek és szlovákok közel azonos hányada a szociális biztonság megteremtésére is felhívja a
figyelmet. A román és a cigány kérdezettek ezzel szemben jellemzően utóbbit
tartják a szervezet fő feladatának.
E megállapítás egybecseng a korábbi kérdésekre adott válaszokkal. Mint fentebb láttuk, az integráció folytatása mellett szavaztak elsősorban a németek és a
szlovákok, akik tehát a gazdasági versenyképesség növekedését is jobban elvárják a szervezettől, mint a másik két kisebbség tagjai. A németek és a szlovákok
pozitívan értékelték Magyarország uniós csatlakozását és az EU érdemeivel
kapcsolatban az egyéni szabadságot emelték ki.
Ezzel szemben a cigányok kevésbé helyeselték a csatlakozást, magasabb arányuk véli, hogy az EU már így is túlságosan egységesített. Elsősorban ők és a
román válaszolók tartják fontos célnak a szociális biztonságot. Az EU érdemei
közül pedig e két nemzetiség tagjai jelölték meg az egyéni biztonságérzettel
összekapcsolódó tulajdonságokat.

Összegzés
Tanulmányunkban a hazai kisebbségi önkormányzati képviselők gondolkodásmódjának jellemzőit három aspektusból vizsgáltuk meg. Célunk az volt, hogy
66

sig=0,000
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rávilágítsunk a négy nemzetiség vezetőinek válaszaiból kikristályosodó hasonlóságokra és eltérésekre.
A politikához fűződő viszony alapján a román és a szlovák, illetve a német és
a cigány válaszadók kerülnek egy platformra. A román és a szlovák képviselők
az önbesorolás alapján inkább baloldalinak tartják magukat, illetve a rokonszenvmutatók és a preferenciavizsgálat alapján is közelebb állnak az MSZP-hez,
mint a másik két kisebbség tagjai. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a szlovákok az öndefiníció alapján „csak” enyhén baloldaliak és 2009-ben már többen
szavaznának a Fideszre, mint az MSZP-re. A németek és cigányok jobbra sorolják magukat az ideológiai skálán és körükben a legmagasabb a Fidesz támogatottsága.
A médiafogyasztási szokások és az Európai Unióhoz fűződő viszony alapján
a német és a szlovák válaszadók magatartásmintája mutat hasonlóságot. A németek és a szlovákok hasonlóan magas aktivitási szintet mutatnak a nemzetiségi
média orgánumainak nyomon követése terén, továbbá következetesek a politikai
színezetű sajtó fogyasztása és a politikai attitűdök kapcsán. Az Európai Unióval
kapcsolatban az integrációs folyamatok és a jobb szociális biztonság mellett az
európai gazdaság versenyképességének növelését is támogatják. Elsősorban az
egyéni szabadságot növekedését kötik az EU-hoz. A román és cigány képviselők
ezzel szemben elsősorban az egyéni biztonságérzetük növekedését kötik a szervezethez és a szociális biztonság megteremtése fogalmazódik meg a legfőbb
elvárásként. Ugyanakkor mind a négy kisebbség tagjai inkább integrációpártiak
és a szociális biztonság megteremtését kiemelten fontosnak tartják.
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Melléklet
1. táblázat: Nők száma és aránya korcsoport szerint az egyes nemzetiségeken belül
cigány

német
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fő
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–39

26,3

63,6

0,0

71,4

10

7

0

5

40–59

19,0

41,0

38,7

53,8

29

34

12

35

60–

11,0

42,4

28,6

34,7

3

14

6

17

Összesen

19,2

43,3

34,0
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2. táblázat: Nők száma és aránya a lakott település típusa szerint az egyes nemzetiségeken belül
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3. táblázat: Nők száma és aránya iskolai végzettség szerint az egyes nemzetiségeken belül
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57
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4. táblázat: A cigány kisebbségi vezetők száma és megoszlása korcsoport és iskolai végzettség szerint
–39
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5. táblázat: A német kisebbségi vezetők száma és megoszlása korcsoport és iskolai végzettség szerint
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6. táblázat. A román kisebbségi vezetők száma és megoszlása korcsoport és iskolai végzettség szerint
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7. táblázat: A szlovák kisebbségi vezetők száma és megoszlása korcsoport és iskolai végzettség szerint
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Személynevek használata Kárpátalján
(Görög Nikolett)
Bevezetés
A történeti Magyarország szétszakadásával nemcsak az etnikai határok változtak meg, de egy új nyelvtörténeti korszak is kezdetét vette, melyet Kiss Jenő a
következőképp jellemez: „Az újabb magyar kor 1920-tól napjainkig tart. A trianoni békediktátum (1920. június 4.) a magyar nyelvközösség és nyelv eddigi
legnagyobb szétszakítottságához vezet. A kisebbségbe került magyarság millióinak nyelvhasználatában a kényszerű kétnyelvűségből következő nyelvi különfejlődés jelei mutatkoznak és terjednek (Kiss 2003: 16–7).” 1
A mai Kárpátalja területe a 20. század folyamán több különböző államhoz is
tartozott (Magyarország, Csehszlovákia, Szovjetunió, Ukrajna). Nem véletlen
tehát, hogy a történeti átmenetiségek, a politikai és nyelvi változások nyomot
hagytak többek között a névhasználaton is annak következtében, hogy a régió
területét birtokló hatalmak mindegyike megkísérelte nemcsak a közösség, hanem
a személynévanyag asszimilálását is.
Minden rendszerváltás és –változás velejárója a névváltoztatás is, hisz
nyelvpolitikai szempontból igen érzékeny terület a névhasználat kérdése.2 Az
elnyomásnak a terepe leginkább a kisebbségek nyelvi jogainak korlátozásában
érhető tetten. Ily módon a lakosság nyelvi jogaihoz való ragaszkodása, a nyilvános tereken történő nyelvhasználata, illetve névhasználata a kisebbségek nemzeti
identitásáról árulkodik.
Dolgozatomban megkísérlem bemutatni a kárpátaljai magyar névhasználat
jellemzőit, aktuális problémáit, az impériumváltások neveken hagyott lábnyomát, ill. a név és identitás összefüggését.

Az apai név („imja otcsesztvo”, „po batykovi”)
A Kárpátalján élő ukrán állampolgársággal rendelkező magyarok neve a
személyi okmányaikban három elemből áll: családnév, keresztnév és az apai név
(női nevek esetében –ivna (-івна, –ївна), férfinevek esetében pedig –ovics
1

Szabómihály Gizella: A határontúli névhasználat és nyelvi tervezés. In. Bölcskei Andrea – N.
Császi Ildikó (szerk.): Név és valóság. Budapest, 2008. 41.
2
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Budapest, 1995. 285–286.
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(-ович) képzővel ellátva, kizárólag cirill betűs formában. Tehát Nagy Béla, akinek apja Nagy Sándor, a cirill betűs okmányokban Nagy Béla Sándorovicsként
vagy Alekszandrovicsként (esetleg Olekszandrovicsként) szerepel. A Szovjetunió
hivatalos névformája a háromelemű név volt, ezért az ország nem keleti szláv
nemzetiségű lakosaira is kiterjesztették ezt a névadási gyakorlatot. A három
szláv utódállam – Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország – a Szovjetunió széthullása után sem vált meg a háromelemű nevek használatától. 3
Hogyan vélekedik erről a névadási gyakorlatról a jogszabályi háttér? Ukrajna
Legfelsőbb Tanácsa a nyelvekről szóló törvényt 1989-ben fogadta el, a nemzeti
kisebbségekről szóló jogszabályt pedig 1992-ben. 5 évvel később megtörtént a
nemzeti kisebbségekről szóló keretegyezmény ratifikálása. A nyelvtörvény értelmében az „Ukrán SZSZK polgárai jogosultak nemzetiségi hagyományaik
szerinti neveik viselésére. Neveiket nemzetiségi nyelvről ukrán nyelvre transzkripció által kell átadni.” A törvény egy másik cikkelye értelmezi is ezt a jogszabályt: „Ukrajna minden állampolgárának joga van nemzeti család-, utó- és apanevére. A polgárok meghatározott rend szerint jogosultak helyreállítani saját
nemzetiségi család-, utó- és apanevüket. Azok a polgárok, akiknek nemzeti hagyományaikban nincs szokásban az apanév feltüntetése, jogosultak személyigazolványaikban csak család- és utó-, valamint keresztlevelekben az apjuk és az
anyjuk nevének beírására.”4 E jogok gyakorlatbeli alkalmazása azonban még
sincs biztosítva megfelelőképp a kárpátaljai magyar nemzetiségűek számára,
hisz nincs kidolgozott szabályozás a személyi okmányokban feltüntetett eredeti
magyar személynevek cirill betűs átírására.

A család- és keresztnevek
A családnevekkel kapcsolatban felmerülő problémákat leghitelesebben saját
nevemmel tudom illusztrálni; a keresztségben kapott nevem: Görög Nikolett,
személyi igazolványomban feltüntetett nevem: Гирих Ніколетта Йосипівна,
útlevelemben szereplő nevem: Gyrykh Nikoletta, bankkártyán lévő nevem:
Hyrykh Nikoletta. A legnagyobb gondot ebben az esetben az okozza, hogy az
ukrán állampolgárok nevét – nemzetiségüktől függetlenül – az eredeti névnek
sok esetben már torzított cirill betűs alakját transzliterálják latin betűsre.
Farkas Tamás szerint kétnyelvű környezetben a névhasználat színterén megtörténhet a mindkét kultúrában meglévő, ám különböző nyelvű nevek váltogatásának jelensége. A családnevek esetében ezek a névpárok lehetnek írásváltozatok (Kincses József ~ szlovák Jozef Kinčeš), morfológiai eltérést mutató változa3

4

Csernicskó István: „Imja otcsesztvo” In: B. Gergely Piroska – Hajdú Mihály (szerk.): Az V.
Magyar Névtudományi Konferencia előadási. Budapest–Miskolc, 1997. 162–167.
Beregszászi Anikó – Csernicskó István: A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről. In: Magyar Nyelvőr. 135. évf. (2011), 4. sz. 419; Vö. Vörös (2012): i.
m. 83.
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tok (Vásárhelyi ~ szlovák Vásárhelyszki), ill. jelentésbeli megfelelésen alapuló
változatok (Bili ~ Fehér). „A névváltogatásnak nevezhető jelenség tehát bizonyos értelemben és körben napjainkban is létezik, ám egyáltalán nem új keletű,
bár a régiségből származó adatokban nehéz elválasztani a párhuzamos személynévadás feltételezett jelenségétől. A jelenség kapcsolódhat a különböző nyelvi
kulturális környezetben való megjelenéshez, közösségi vagy egyéni eredetű névhasználat eredményeként egyaránt.” 5
Szabómihály Gizella szerint a kettős névhasználat egyrészt a kettős identitásról árulkodhat, másrészt az esetek többségében megelőző-elkerülő stratégiaként
alkalmazzák a lehetséges nyelvi-kommunikációs problémák elkerülése céljából,
méghozzá azzal, hogy a többségi nyelvet elváró kontextusban a többségihez
alkalmazkodó formát, a kisebbségi nyelvű, informális kontextusban pedig a kisebbségi nyelvű alakot használják az érintettek.6 Szabómihály Gizella főleg a
szlovákiai helyzet behatóbb ismerete tükrében teszi e kijelentését.
Vörös Ferenc meghatározása szerint „névfordításkor a párhuzamosan élő
alakok között van egy olyan, amelyet eredetinek tekintünk, s ehhez a forrásnyelvi
névhez képest jön létre a másodlagos, célnyelvi onoma.”7 Igen ám, viszont itt
több kérdés is felvetődhet; egyrészt az, hogy több, egymás mellett elő alakból
melyik tekinthető „eredetinek”. Nemzetiségemből adódóan egyértelműen a magyar mellékjeles változat, melyet szüleimtől a keresztségben kaptam. Ukrán
állampolgárként viszont Ukrajna területén a cirill betűs személyi igazolványban
szereplő alak fogadható el hiteles önazonosításként; a határt átlépve pedig a nevem egy harmadik alakját dokumentáló útlevéllel tudom magam igazolni, ekkor
pedig a cirill betűs alakról történő latin betűs forma lesz az eredeti. A másik
felmerülő kérdés: a különböző nyelvi színtereken történő, egymástól részben
írásban és hangzásban is eltérő nevek használata ez esetben a kettős identitásról,
esetleg a megelőző elkerülő stratégia alkalmazásáról árulkodhat? Egyikről sem,
mivel a nevek „váltogatása” nem viselőjük
Farkas Tamás (2009a): Családnévrendszer, névhasználat, névváltozás nyelvi
kulturális kontaktushelyzetben. Névtani Értesítő 31: 27–46.
önkényes döntésének függvénye. Csupán a hatalmak, etnikai határok, következetlen rendeletek és adminisztráció, s egy sor egyéb történés láncolatának
bélyege.
A cirill betűs ábécé nem tudja hűen visszaadni a magyar családnevek eredeti
alakját, egyáltalán nem alkalmas a hagyományos írásmódú magyar családnevek
(Gulácsy ~ Гулачі), a csupán a magán-, ill. mássalhangzók időtartamában különböző családnevek (Varju, Varjú ~ Варю; Kis, Kiss ~ Кіш), a mellékjeles
5

Farkas Tamás: Családnévrendszer, névhasználat, névváltozás nyelvi kulturális kontaktushelyzetben. In: Névtani Értesítő 31. 2009. 30.
6
Szabómihály 2008: i. m. 44.
7
Vörös Ferenc: Névfordítás és névváltogatás kétnyelvű környezetben. In: Hoffman István – Juhász Dezső (szerk.): Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Debrecen–Budapest, 2007. 187.
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betűket tartalmazó családnevek (míg az Erdő ~ Ерди névben az ő ~ и, addig az
Gőczi ~ Гевці megfeleltetésben ő ~ ев) megfelelő transzliterálására. A felsoroltakon kívül számos probléma okozója a cirillika,8 mivel a hivatalos színtereken
történő névbejegyzés nem egységes szabályok és megegyezések alapján valósul
meg.
Egy-egy magyar keresztnévnek több szláv változata is lehetséges. Erre a legtipikusabb példa a Kárpátalján igencsak közkedvelt női név, melynek nyolcféle
bejegyzése létezik: Елизавета, Елізавета, Елизавет; Ержебет, Эржебет;
Ержібет, Эржибет; Ержейбет.9 A felsorolt névváltozatok egyetlen község –
Som – névbejegyzéseiből származnak, de ugyanez a lista tovább bővíthető
(Єлізавета, Єржбета, Ержбета). Ha csak ezt az egyetlen magyar női nevet
vizsgáljuk, akkor a névátírásnak mindkét típusát felfedezhetjük: a transzkripciót
és a transzliterációt, ezen kívül a nevek metanyelvi megfeleltetését is. A transzkripció feladata, hogy fonematikus írásmódjával minél hűebben adja vissza a
forrásnyelv hangzását függetlenül az adott nyelv grafikai és helyesírási normáitól. A transzliteráció vagy másképpen átbetűzés fő célja a betű szerinti átírás.
Leggyakrabban az idegen eredetű nevek átírásakor szokták alkalmazni egy másik, eltérő írásrendszert használó nyelvre.10
A magyarországi hatóságok egyik munkatársának javaslatára a honosítási kérelmet benyújtott kárpátaljai magyarok nevének helyes átírása céljából egy olyan
táblázat létrehozását tűzték ki célul, mely tartalmazza a szláv nevek helyes magyar megfelelőjét. Ám ez a táblázat a gyakorlatban mégsem állta meg a helyét,
mivel a leggyakoribb magyar nevek egy része nem szerepel benne, ezen kívül
több téves megfeleltetést is alkalmaz, például a szláv Федір (Fegyir) és Василь
(Vaszil) neveket a Tódor és Bazil/Vazul nevekkel azonosítja, holott e szláv nevek
viselői a keresztségben a Ferenc és László utóneveket kapták, és előbb a kárpátaljai orosz, később pedig ukrán adminisztrációhoz igazodva anyakönyvezték
őket cirill betűs megfelelőikkel.11
A fiatalabb nemzedékek körében már az a tendencia is megmutatkozik, miszerint adott keresztnév transzliterálva kerül anyakönyvezésre. Például egy
1992-ben született kollégiumtársam neve a következő: Мерінгер Іштван
Степанович ~ Meringer István Istváné. Azt látjuk tehát, hogy apa és fia ugyanazt a magyar keresztnevet viseli, a hatóságok mégis másképp adminisztrálták
nevüket: míg a fiatalabbik István neve transzliterálva lett anyakönyvezve
Іштван-ként, addig édesapja magyar nevének szláv metanyelvi megfelelője
8

Bővebben l.: Vörös Ferenc: Személynévhasználat és impériumváltások a 20. századi Kárpátalján.
In: Magyar Nyelvőr. 136. évf. (2012), 1. sz. 82; Beregszászi – Csernicskó 2011: i. m. 416.
9
Kovács András: A személynevek gyűjtésének nehézségei és lehetőségei. In: Ghredán Tamás –
Schultz Judit (szerk.): Félúton 2. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Konferenciája, Budapest, 2007. 43.
10
Vö. Vörös Ferenc: Nyelvek és kultúrák vonzásában I. Kalligram, Pozsony, 2011. 278.
11
Vö. Beregszászi – Csernicskó 2011: i.m. 416; Vörös 2012: i.m. 79.
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került a személyi okmányaiba Степан-ként. Hasonló példák az 1989 után születettek esetében fordulnak elő, miután az Ukrán SZSZK törvénybe foglalta a
nemzetiségek hivatalos névviseléssel kapcsolatos jogait.
Az ukrán hatóságok nem korlátozzák a nemzetiségek névadását, hisz nincs
egy olyan kidolgozott névjegyzék, mely az anyakönyvezhető utóneveket foglalná össze, az egyetlen megkötés a nevek cirill betűs bejegyzése. Ennek ellenére
az anyakönyvezést végző személyek mégis többször önkényesen módosítanak a
szülők által kiválasztott nevek formáján. A szovjet érában szigorúbb szabályozás
szerint történt a nevek anyakönyvezése, ugyanis kizárólag a nevek orosz vagy
ukrán metanyelvi párját jegyezték be, abban az esetben pedig, ha a nemzetiségi
nevek nem rendelkeztek orosz vagy ukrán megfelelőkkel, akkor a hozzájuk legközelebb álló orosz vagy ukrán nevet anyakönyvezték.
Kárpátalján az anyakönyvezési gyakorlat ma sem következetes; gyakran előfordul, hogy egy családon belül a családtagok neve között is különbség figyelhető meg. Ugyanez mondható el a hivatali dokumentációról is, hisz egyazon személy esetében is változhatnak az egymást követő bejegyzések. Ez nem tekinthető egyedi jelenségnek; Trunki Péter például azt írja, hogy moldvai többgyermekes magyar családok esetében az egyes családtagokat ugyanazon családnév másmás írásváltozatával anyakönyvezték.12 A névváltozás jelensége a családnevek
esetében olyan átalakulás, amelyet vagy a névhasználó közösség, vagy sokszor
az anyakönyvezést, feljegyzést végző személy hajt végre, s azáltal, hogy ezt a
megnevezett személy tudomásul veszi, utódainak is ekképp, tehát helytelenül
örökíti nevét.13
A 20. század folyamán Kárpátalja több állam fennhatósága alá is került. Történelmileg elismert ténynek mondható, hogy az uralkodó nemzetek igyekeznek
beolvasztani a területükön kisebbségi helyzetben levő nemzeteket. Hogy mi
történt valójában a Kárpát-medencei impériumváltásokkor, amikor is a terület
lakosainak állampolgársága négyszer változott meg, az tetten érhető a személyneveken véghezvitt változásokon is. A következőképp mesél erről az 1908-ban
Gyulafehérváron született Háber Nándor: „A nevemről: 1919-ben beiratkoztam
az iskolába, és diktálom a nevemet, Háber Nándor, és akkor azt mondja az igazgató, hogy Nándor, az nem szlovák név, hát én egy kis kölyök voltam, tiltakozhattam volna? »Téged mától Ferdinándnak hívnak«! – mondta. Húsz évig így is
volt. Bejöttek a magyarok, berukkolok, s kérdezik a nevemet, mondom Háber
Ferdinánd, »háot az micsoda néév, Ferdináond! Hát Nándor!« Amikor visszajöttem Németországból (1945), újra Ferdinánd lettem (Kovács É. 2004: 153).”14
Az adott hatalmak általi személynevek asszimilálása egyben hozzájárul a kisebbségi közösségeknek a többségi nemzethez való beolvasztásához.
12

Trunki Péter: A moldvai magyarok mai családnevei a magyar állampolgárság küszöbén. In:
Magyar Nyelv. 109. évf. (2003), 1. sz. 110.
13
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan. Osiris, Budapest, 2003. 752.
14
Vörös 2012: i.m. 80.
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A keresztnevek rendszerezését magyar–szlovák viszonylatban Vörös Ferenc
már elvégezte egy korábbi tanulmányában,15 amelyet később tovább részletezett
és terminológiai szempontból finomított. Az általa kialakított kategóriákra kárpátaljai példákat fogok felsorolni:16
1.

Neutrális nevek

A neutrális nevekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy ukrán–magyar viszonylatban az alkategóriák között nem húzható éles határ, hisz nem olyan egyértelmű a különbség, mint a nevek szlovák–magyar viszonylatban történő csoportosításakor, ahol ugyanis is mindkét nyelv a latin betűs ábécét használja.
Ezért az alkategóriák feltüntetésén túl (1.1. Ejtésben és írásban lényegileg egyező nevek; 1.2. Ejtésben lényegileg egyező, de írásképben némiképpen különböző
nevek; 1.3. Írásban egyező, de ejtésben némiképpen különböző nevek) a példákat nem fogom külön csoportokba sorolni, ugyanis túl sok ellentmondást és határesetet eredményezne pont a cirillika használata miatt; példák: Norbert ~
Норберт, Zsuzsanna ~ Жужанна, Viktória ~ Вікторія, Erika ~ Еріка…
2.
Metanyelvi párok
2.1.
Alaki különbséget mutató metanyelvi párok: Jenő ~ Євген, József ~
Йосип, Katalin ~ Катерина…
2.2.
Mesterséges névpárok: György ~ Юрій…
2.3.
Tükörjelentésű párok (kvázikalkok): Győző ~ Віталій (Viktor), Hajnalka ~ Светлана, Virág ~ Света ~ Квітка…
3.
Csak a magyar névkincsben meglévő lexikai egységek: Emese, Boglárka, Tünde, Attila, Szilveszter, Hunor…
4.
Csak a szláv névkincsben meglévő lexikai egységek: Igor, Jána, Nadia,
Szláva…
Látjuk tehát, hogy a határon túli magyarok több nyelv és kultúra vonzásában
élnek, így elkerülhetetlenné válik a népek, s ezáltal a nyelvhasználat, ill. névhasználat egymásra hatása is. A nevek kisebbségi környezetben hasonló folyamatokon mennek keresztül, Kárpátalján pedig a cirillika használata még tovább
bonyolítja a helyzetet.

15

Vö. Vörös Ferenc: A szlovák–magyar metanyelvi névpárok jelentése és pragmatikája. In: Kovács László – Tóth József (szerk.): Határsávok 2003–2004. Savaria University Press, Szombathely, 2006. 285.
16
Vörös 2011: i.m. 324–325.
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Név és identitás
„Cuius regio, eius religio” [„Akié a föld, azé a vallás”] – tartja a több évszázados múltra visszatekintő latin szentencia. De vajon mennyire lehet igaz
napjaink névhasználatára a következő mondás: „Cuius regio, eius nomen”? A
kijelentést részint igazolni látszik, hogy a kárpátaljai magyarság névhasználata
több tekintetben is eltér az anyaországitól. Ezt alátámasztja az apai név használata az anya nevének megjelölése helyett, a –né asszonynévforma eltűnése, a kettős keresztnevek hiánya, stb.
„A neveket az egyén a kultúra részeként nyelvi elemként ismeri meg társadalmi-nyelvi szocializációja során, s ezzel együtt formálódik az a képessége,
hogy felismeri, megfelelően használja őket, sőt újabbakat alkot. A beszélőnek
kialakul egyfajta névkompetenciája, amelyben a kulturális hagyományok és ismeretek mellett vannak másfajta, elsősorban nyelvi jellegű összetevők is. […] Az
egyes beszélők névkompetenciája egy-egy közösségen belül a névmodellek terén
fő vonalaiban megegyezik, ez adja a közös névhasználat alapját.”17
Kárpátalja területe a második világháborút követően a Szovjetunió kötelékébe került, így megtörtént a magyar lakosok nevének szlávosítása. Az ezt követő
időszakban született magyar nemzetiségűek számára viszont már a háromelemű
névadás természetes jelenségnek mondható, hiszen már ebben a szláv kultúrában
szocializálódtak, ezáltal ezt a névkompetenciát is elsajátítottak az anyanyelvi
mellett.18 Így nem szokatlan számukra az sem, hogy nem egy, hanem több névvel is rendelkeznek egyszerre: egy, a személyi igazolványban és egyéb okiratokban feltüntetett hivatalossal (Кіш Степан Йосипович ~ Kis Sztepán
Joszipovics), illetve az önidentifikáló, keresztségben kapott névvel, mellyel az
illetőt környezete, rokonai azonosítják (Kis István), külföldön pedig az útlevél
szolgál önigazolási dokumentumként, amely sokszor a már eleve torz cirill alak
latin betűs átírása. A háromelemű cirill betűs név használata a különböző hivatali és adminisztratív szférában teljesen természetessé vált, míg a magyar szóbeli
érintkezésben egyáltalán nem jellemző.
Tapasztalatom szerint az idősebb generációk esetében, akik a hivatali, gyógyászati vagy felsőoktatási szférában dolgoztak, dolgoznak, esetleg tanultak,
megfigyelhető, hogy az adott közegben a szláv megszólítási forma szerint kereszt- és apai néven neveznek, illetve szólítanak meg személyeket, például Petro
Mikolájevics (Петро Миколаєвич). Saját bevallásuk szerint ez csupán a megszokással és berögződéssel magyarázható, ugyanis a vezetéknéven való szólítás
17
18

Hoffmann István: Név és identitás. In: Magyar Nyelvjárások. 48. évf. (2010). 53.
Egy 5. osztályos beregszászi gimnazista véleménye az apai név használatáról szóló törvényről:
„Az ukránoknak ez a szokásuk és kultúrájuk, hogy így írják a nevüket. Ez így rendben van. Mivel Ukrajnában élünk, ezért kell az, hogy aszerint éljünk, ahogy a törvények elvárják azt. De az
jó, hogy a törvény megfogalmazza, hogy nekünk magyarok nem muszáj így használnunk, mivel
nálunk ez nem szokás.” (2014. április)
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túl hivatalos és tartózkodó, a keresztnéven szólítás pedig a tegezés velejárója,
így a keresztnév + apai néven történő megszólítás egyfajta udvarias, barátságos
hangvételt közvetít.
A fentiek tehát azt igazolják, hogy a magyar anyanyelvű beszélők a nyelvi
ismereteik és a kommunikációs helyzet függvényében választanak, használnak
nyelvet és nyelvváltozatot, illetve nevet vagy névváltozatot színtértől, helyzettől,
szokástól, személytől stb. függően.
Az ukrán állam lehetővé teszi állampolgárai számára, hogy a szülők gyermekeiket a nekik tetsző módon anyakönyveztethessék. Ez azért nagyon fontos, mert
a kisebbségi helyzetben különösen a névválasztás a közösséghez való tartozás, a
vele való azonosulás kifejező eszköze lehet. 19 De vajon mennyire élnek ezzel a
lehetőséggel a magyar nemzetiségű szülők? Többféleképp. Vannak, akik tudatosan választanak olyan magyar keresztnevet gyermekeiknek, amelyek a szláv
névkincsben nincsenek jelen (Tünde, Réka, Gergely, Adrienn stb. Az ilyen nevek
cirill betűs átírása sem egységesen történik: Адріен, Адрєн, Андріен, Андрієн,
Адріана, Андріана).20 A szülők ezzel kifejezik magyar identitásuk vállalását. A
magyar karakterű nevek így számukra magasabb nyelvi presztízzsel rendelkeznek, a magyarsághoz való tartozás kifejező eszközei.
Az újszülöttek olyan keresztnevekkel történő anyakönyvezése, melyek mindkét nyelvben egyaránt szerepelnek, esetleg még írásmódjukban, alakjukban is
megegyeznek, vagy minimálisan különböznek, a kettős identitásról árulkodhatnak, amelyek főleg a vegyes házasságok gyermekeinek névadásában figyelhető
meg (Alex, Katalin, István…). Az ilyen nyelvileg semleges névforma preferálását Szabómihály Gizella „problémamegelőző/-elkerülő stratégia”-ként 21 említi.
Vannak olyan szülők is – bár tapasztalataim szerint csekély számban –, akik
egyáltalán nem élnek ezzel a névadási lehetőséggel, és gyermekeiknek szláv
nevet adnak. Az efféle névadásnak egyéni indítéka a nemzetiségből adódó különbözőség elfedése lehet. Szociálpszichológiai és névtani kutatások vizsgálják,
hogy az idegen hangzású nevek helyett a domináns nyelvi közegben általánosan
elterjedt forma használata valóban előnyösebb társadalmi beilleszkedést biztosít
a viselője számára. Az ezáltal végbemenő névasszimilációs folyamatok a kisebbségi közösség tagjai számára az előrejutás eszköze vagy feltétele, esetleg az
idegen származás leplezése is lehet. 22 A jelenség hátterében a nevek esetleges
19

2014 áprilisában a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjai között kérdőíves
felmérést készítettem a tanulók névadási nézeteivel kapcsolatban. A gimnazisták véleménye a
nemzetiségi névválasztás fontosságáról: „Fontos, mert itt Kárpátalján egyre kevesebben vagyunk magyarok és ezáltal is összefoghatunk.” „Nekünk itt Ukrajnában kell megmaradnunk
magyaroknak.” (6. o. = középiskola 10. osztálya)
20
Saját keresztfiam nevével tudom ezt leghitelesebben szemléltetni, aki Görög Gergely nevének
cirill betűs átírása, Гириг Гергей, szinte „kiáltja”, hogy a név viselője magyar nemzetiségű,
hisz az anyanyelvű ukrán beszélőnek a név írása és kiejtése egyaránt idegenszerűen hat.
21
Szabómihály 2008: i.m. 44.
22
Farkas 2009: i. m. 31–32.
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etnikumjelölő funkciójának átértékelését, esetleg a nyelvi stigmatizációját, valamint a természetes nyelvi kölcsönhatásokat és a nyelvi különbségekből – a
kiejtésben, az írásban, a rendszeres tévesztésekben – fakadó problémákat fedezhetjük fel. 23
Bár a kisebbségi névadás szempontjából ezt a három névadási perspektívát
emeltem most ki, meg kell jegyeznünk, hogy a névadás sokkal bonyolultabb
folyamat, hisz számos lélektani motiváció függvénye egyszerre vagy akár különkülön. Ilyenek például a tetszés, a névdivat, a névöröklés, a példaképről való
névadás, a jól hangzás, a játékosság, a névhangulat, a különlegesség stb.
Egy másik gondolkodásra késztető kérdés a következő: ha az ukrajnai nyelvtörvények lehetővé teszik a kisebbségek számára, hogy a nemzeti hagyományaikból hiányzó apanév feltüntetése helyett igazolványaikban csak a család- és utó, valamint a keresztlevelekben az apjuk és az anyjuk nevének beírása történjen
meg, akkor mivel magyarázható, hogy gyakorlatbeli megvalósulására nem találunk példát? Talán nem élnek ezzel a lehetőséggel a magyar nemzetiségűek?24
Egyszerre több magyarázatot is felsorakoztathatunk: egyrészt az ukrán hivatalos
adminisztráció esetében a teljes név megadásakor egyértelműen a háromelemű
nevet szükséges feltüntetni, tehát a törvény gyakorlati alkalmazása ezáltal nem
kivitelezhető; másrészt érdekes lenne egy felmérést készíteni azzal kapcsolatban,
hogy az Ukrajnában élő nemzetiségek közül hányan vannak tisztában ezzel a
nyelvtörvény felkínálta lehetőséggel, ugyanis az állam részéről nem történik
megfelelő tájékoztatás az állampolgárok irányába. Mivel ma a kisebbséghez
tartozó állampolgárok neve a személyi okmányokban az anyanyelvi tradíciók
szerint dokumentálható, feladatunk a beszélőközösség rendszeres tájékoztatása
jogairól, lehetőségeiről, ill. döntésének mögöttes tartalmáról.
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Farkas Tamás: Szempontok, irányok, feladatok és lehetőségek a családnév-változások vizsgálatában. In: Farkas Tamás – Kozma István (szerk.): Névváltozás – társadalom – történelem. A
családnév-változtatások története időben, térben, társadalomban. Gondolat Kiadó, Budapest,
2009. 9.
http://nevvaltoztatas.elte.hu/ad%20http%20tmp%204/Farkas%202007.pdf
(Letöltve: 2014.01.12.)
24
A Beregszászi Magyar Gimnázium diákjai körében készített kérdőíves felmérésből kiderült,
hogy a 142 adatközlő közül 5 gimnazista hivatalos okmányaiban nem szerepel az apai név,
ezáltal egyre több diák tudomást szerez az említett törvényről. Az apai név elhagyása több
„üzenetet” is közvetít. Egyrészt az ukrajnai névtörvény biztosította anyakönyvezési lehetőséget
kihasználva tudatos névválasztási szülői magatartás tanúsításáról árulkodik, másrészt a törvény
gyakorlatbeli alkalmazásával a jogszabály terjesztéséhez akarva akaratlanul is hozzájárul, harmadrészt felhívja a figyelmet a név is identitás összefüggésére, kapcsolatára.
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Következtetések helyett
Az anyaország határain kívül élő magyar közösségek névhasználatában számos kérdés vár tisztázásra, melyek közül néhányat felvillantottam a fentiekben a
teljesség igénye nélkül.
Úgy gondolom, több probléma megoldását is eredményezné a kárpátaljai
névgyakorlat esetében, ha a személyi igazolványokban és az állami anyakönyvekben a hatóságok a cirill betűs alak mellett feltüntetnék a nem ukrán nemzetiségűek nevének a szülők által megjelölt latin betűs alakját, ahogy ezt a Vajdaságban is alkalmazzák. Célra vezető lenne továbbá az is, ha az útlevél igénylésekor a kérvényező saját maga tüntetné fel nevét latin betűkkel, így az útlevélben
szereplő latin betűs név sokkal közelebb állna eredeti magyar alakjához, mint a
már sokszor torzított cirill betűs név latin betűs változata.
Így fogalmaz ezzel kapcsolatban A magyar helyesírás szabályai 11. kiadásának 214. pontja: „Nyomtatásban, ha nincs megfelelő betű, és ha a nyomtatási
eljárás a mellékjel pótlását nem teszi lehetővé, a mellékjelet elhagyjuk, az alapbetűt leírjuk […]. A mellékjelek elhagyása szükségmegoldás, […] a névnek fonetikus vagy éppen eltorzított átírása […] teljességgel helytelen.” Bár az AkH. ezt
a kijelentését az idegen kultúrákból ismert nevek magyar átírásával kapcsolatban
jegyzi meg, követendő lehetne az idegen közegbe került magyar nevek átírásával
kapcsolatos gyakorlatban is, annak ellenére, hogy a helyesírási szabályzat ezt a
kérdést egyáltalán nem érinti. „A szakfordítók… ha személynévbe ütköznek, úgy
járnak el, mint egy sétány építője, aki ókori útszakaszra bukkan, ezért a díszburkolat mintázatát – tetszetős kivitelezés ide vagy oda megtöri az ezredéves utcakövekkel. A betemetett talajréteg a forrásnyelv, az új felszín a fordítás, a megőrzendő lelet pedig a személynév.” 25
A szovjet időkben bevált gyakorlat szerint a személyi igazolványokban feltüntették az állampolgárság mellett a nemzetiséget is, mely alkalmanként napjainkban is szintén következtetni engedne a név eredeti formájára, az ukrán állam
ellenben nem követte ezt a hagyományt, a nevek két nyelven, ukránul és oroszul
kerülnek bejegyzésre. Véleményem szerint a jövőben is el fog zárkózni az ukrán
állam a nemzetiség személyi okmányokban való feltüntetésétől.
Számos problémmegoldási javaslatot sorakoztat fel Csernicskó István és Beregszászi Anikó,26 melyek megvalósításához szervezett, tervszerű nyelvi menedzselésre volna szükség. Mindazonáltal rendkívül fontos a beszélőközösség különböző fórumokon történő tájékoztatása a törvény által biztosított személynévválasztási, –használati lehetőségeiről, jogairól, hisz az egyéni nyelvi menedzselések együttese szervezett nyelvi menedzselést eredményezhet. A határon túli
magyar névrendszer ügyében tudatos és egységes intézkedések bevezetésére
25
26

Horváth Péter Iván: Személynevek a szakfordításban. In: Névtani Értesítő 30. 2008. 35.
l. Beregszászi – Csernicskó 2011: i. m. 420.
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lenne szükség. Mindemellett az állampolgárok tudatos magatartása névválasztás,
anyakönyvezés, dokumentáció terén számos probléma elkerülését eredményezné.
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